
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Porube  na svojom zasadnutí dňa 13.12.2022 v súlade s ustanovením 
§ 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie – dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie č. 3  zo dňa 12.12.2015  o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horná Poruba. 

 
 

Dodatok č. 2  
k VZN č. 3   

o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
 
 VZN č. 3 z 12.12.2015 sa mení  nasledovne: 

§ 7 
Poplatok za použitie sály Kultúrneho domu 

                          
a) použitie priestorov kultúrneho domu pre tanečnú zábavu, plesy, disco (veľká sála)                        

v letných mesiacoch  (1.5. - 30.9. vrátane)                          200.00€ 
v zimných mesiacoch  (1.10.- 30.4. vrátane)                           90.00  + spotreba el. energie 

b)   použitie priestorov kultúrneho domu pre predajné akcie   100.00€ + spotreba el. energie 
c) použitie priestorov kultúrneho domu pre šport. akcie             6,00€ / hodina 
d) použitie priestorov kultúrneho domu pre deti a škol. mládež                   bezplatne  
e) použitie priestorov kultúrneho domu na rodinné oslavy, svadby, krstiny                         
       (neziskové rodinné akcie)                                                            90.00€  + el. energia 
f) použitie priestorov kultúrneho domu na kar                 50.00€  + el. energia 
g) použitie priestorov kultúrneho domu na koncert         30.00€ / hodina (v zimných mesiacoch 

+ elektrická  energia)                                                 
h) poškodenie alebo strata inventáru                   náhrada v nákup.cene    
i)    použitie priestorov kuchyne v KD (min. 1 hl. jedlo)       40.00€ / deň 

j)    použitie priestorov kuchyne v KD (káva, párky...)        25.00€ / deň 

 

k)   použitie KD pre  - FO mimo trvalého pobytu v obci          1,5 násobok poplatkov 

                                   - PO                                                                2 násobok poplatkov 

l)    použitie KD na stužkovú slávnosť                                     150,00€  + el. energia 

m)  použitie obrusov pri akcii :      veľký                       1,50€   

                                                             malý                       1,00€ 

 
 



§ 16 
Sadzba poplatku 

 
(1) Poplatok od poplatníka uvedeného v §13 písm. a) a b) v ustanovenej výške určuje a vyberá obec 
Horná Poruba. 
 
(2) Sadzba poplatku za komunálny odpad na území obce Horná Poruba je stanovená vo výške 
0,0767€ za osobu a kalendárny deň /t.j.   28,0€ za osobu na rok pre poplatníka podľa § 13 písm. a). 
 
(3) Sadzba poplatku za komunálny odpad vo výške 0,0685€ za osobu a kalendárny deň /t. j.  25,0€ 
za osobu na rok,  pre poplatníka podľa § 13 písm. a),  ktorá v zmysle Dohody o domácom a 
komunitnom kompostovaní,  kompostuje biologicky rozložiteľný odpad zo svojej domácnosti.  
 
(4) Sadzba poplatku za komunálny odpad vo výške 0,0548€ za kalendárny deň / t. j. 20,0€ za rok, pre 
poplatníka  podľa § 13 písm. a), ktorá nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt. 
 

 
§ 22  

Záverečné ustanovenie 
 

3. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3 zo dňa 12.12.2015 o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horná Poruba  
schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Horná Poruba  na svojom zasadnutí dňa 13.12.2022 uznesením 
č. 039/2022. 
 
4. Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023. 

 
 
 
 

Ing. Milan Staňo 
  starosta obce 

 
 


