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Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov   (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“) sa 

uznieslo pre územie obce HRABKOV na tomto: 

 

 

                                                                          Čl. I 

DAŇ Z POZEMKOV 

 

§ 6 

Sadzba dane 

 

1) Správa dane určuje pre pozemky na území obce Hrabkov ročnú sadzbu dane z pozemkov:  

a)  orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 1,32 % 

b)  záhrady 0,66 % 

c)  zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,66 % 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy 2,2 % 

f)  stavebné pozemky 0,66 %. 

 

DAŇ ZO STAVIEB 

 

§ 7 

Sadzba dane 

 

1) Správca dane určuje pre stavby na území obce Hrabkov ročnú sadzbu dane zo stavieb za 

každý aj začatý m2 zastavanej plochy: 

a) 0,055 €  za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu, 

b) 0,055 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo,    stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 

vrátane stavieb na vlastnú administratívu,  

c) 0,22 €za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 

d) 0,22 €za samostatne stojace garáže, 

e) 0,22 €za stavby hromadných garáží, 

 
  

 

 

 

 

DODATOK č. 1/2022 

ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie   

  Obce Hrabkov Účinnosť od: 

  č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku      01.01.2023 

  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   
   



f) 0,22 €za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, 

g) 0,055 €  za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu, 

h) 0,055 € za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu, súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 

i) 0,055 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h). 

 

2) Obec pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého 

nadzemného podlažia:   

a) 0,044 €  
 

DAŇ ZA PSA 

 

§ 11 

                                                                  Predmet dane 

 

 

2)  Predmetom dane za psa nie je 

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,  

b) pes umiestnený v útulku zvierat,  

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným 

postihnutím,  

 

                                                                          § 14 

                                                                    Sadzba dane 

 

Sadzba dane je 15,00 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za 

každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

 

POPLATOK 

 

§ 28 

Sadzba poplatku 

 

1) Obec určuje sadzbu poplatku za zmesový komunálny odpad na obdobie 1 kalendárneho roka 

0,0602 € za osobu a kalendárny deň (22,00 € osoba/rok).  

  

a) Fyzická osoba s trvalým a prechodným pobytom v obci Hrabkov, študujúca mimo obce 

s výnimkou denne dochádzajúcich, občania pracujúci na týždenné alebo viacdenné 

turnusy: 

11,00 € (osoba/rok) 

 

b) Fyzická osoba, ktorá je vlastníkom záhradnej chaty, nehnuteľnosti slúžiacej na 

individuálnu rekreáciu: 22,00 € /rok/ 

 

     c) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktoré sú podnikateľmi mimo ubytovacích 

služieb s prevádzkou na území obce: 37,60 € /120 l /110 l / zberná nádoba/rok. 

 

d) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktoré sú podnikateľmi v oblasti 

poskytovania  občerstvenia  a reštauračných služieb: 37,60 € /120 l / 110 l  zberná 

nádoba/ rok 

 



e) Základná škola v obci: 37,60 €/rok 

 

f) Materská škôlka v obci: 37,60 €/rok 

 

g) Školská jedáleň v obci: 37,60 €/rok 

 

- pri 1100 l zbernej nádobe a dvojtýždňovej frekvencii odvozu 376,00 €/rok 

 

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú prevádzku na podnikanie 

v obci Hrabkov sú povinné nahlásiť počet a typy zberných nádob do 31.01. bežného roku 

Obci Hrabkov, ktorá zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu zmluvnou firmou . 

 

 

Čl. II 

 

(1) Na tomto Dodatku č. 1/2022 k VZN Obce Hrabkov č. 5/2016 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo v Hrabkove dňa 16.12.2022, uznesením č.12/2022 

(2) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023.  

(3) Nadobudnutím účinnosti Dodatku č. 1/2022 k VZN Obce Hrabkov č. 5/2016 o miestnych 

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

účinnosť Dodatok č. 1/2018, ktorý nadobudol účinnosť 01.03.2018, Dodatok č. 1/2019, 

ktorý nadobudol účinnosť 01.01.2020 a Dodatok č.1/2021, ktorý nadobudol účinnosť 

01.01.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

V Hrabkove 16.12.2022      JUDr. Eva Humeňanská  

                   starostka obce 

 

        

 

 


