
OBEC  Čakanovce  

 
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

OBCE Čakanovce 

č. 6/2022 

 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 v znení 

neskorších predpisov č. 2/2015, č. 1/2020  o dani z nehnuteľností, miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  

na území  obce Čakanovce 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čakanovciach na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa § 78 ods. 1 písm. c) zákona č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov  

 

v y d á v a 

 

 VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  OBCE  
č.  6/2022 

 

 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 v znení všeobecného 

záväzného nariadenia č.  2/2015, č. 1/2020 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach 

určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území  obce Čakanovce. 

                                

Čl. I. 

 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čakanovce č. 1/2015 o dani z nehnuteľností, miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o 

podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území  obce Čakanovce 

schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Čakanovce č. 47/2014 zo dňa 

12.12.2014, a Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čakanovce č. 2/2015 o dani 

z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území  

obce Čakanovce schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Čakanovce č. 46/2015 

zo dňa 11.12.2015 a Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čakanovce č. 1/2020 o dani 

z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
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stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území 

obce Čakanovce schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Čakanovce č. 67/2020 

zo dňa 10.12.2020 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

 
 

 

                                 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ 

ODPADY 

 

§ 34 

Sadzba poplatku 
 

1)  V časti – Tretia časť, článok X, § 34 sa mení  bod č. 1, ktorý znie:  

Sadzba miestneho poplatku za komunálny odpad je 0,033 €   za 1 osobu a kalendárny 

deň – ročný poplatok za 1 osobu je 12,- €.  

2) V časti – Tretia časť, článok X, § 34 sa mení  bod č. 3, ktorý znie: Uvedené sadzby 

poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad platia od 1.1.2023. 

 

Čl. II. 
 

 

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Obce Čakanovce č. 1/2015 a č. 2/2015 

a č. 1/2020 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho 

poplatku na území  obce Čakanovce ostávajú nezmenené. 

 

 

Čl. III. 

1) Na uplatnenie pripomienok bol návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa 24.11.2022 a 

zvesený dňa  12.12.2022   

2) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Čakanovce uznesením č. 

53/2022  zo dňa  12.12.2022  

3) Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli t.j. dňom 14.12.2022 

4) Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2023. 

 

 

V Čakanovciach, dňa 14.12.2022  

  

 

 

 

 

 

                                                                                        Mgr. Vojtech Bodor, LL.M.,dr.h.c. 

                                                                                                              starosta obce 


