OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

NÁVRH
Dodatok č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2012
O MIESTNYCH DANIACH
A
POPLATKU

1. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2012 vyvesený na úradnej tabuli na obecnom úrade a
webovej stránke obce www.pavlovce.sk dňa: 24.11.2015
2. Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť lehota, počas ktorej môžu právnické a fyzické osoby
uplatniť pripomienku k návrhu Dodatku VZN v písomnej forme, elektronicky na adrese:
mizakova.gabriela@pavlovce.sk alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.
3. Pripomienku je možné uplatniť do: 08.12.2015
4. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť
zrejmé, kto ju predkladá.

Anton Kocela
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Pavlovciach nad Uhom na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e)
a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona
NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch, ktorý v čl. V. mení a dopĺňa zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, a to bod 3 s účinnosťou od 1.1.2016, v y d á v a tento
D O D A T O K č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2012
o miestnych daniach a poplatku
Zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2012 sa vypúšťa pôvodný text § 12 Sadzba a
určenie poplatku a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:
§ 12
Sadzba a určenie poplatku
1. Obec určuje poplatok na kalendárny rok takto:
a) pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt (ak má
súčasne v obci trvalý a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu), ako súčin
sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v roku,
b) pre poplatníka, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je na území obce oprávnená
užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie, ako súčin sadzby poplatku a počtu
kalendárnych dní v roku,
c) pre poplatníka, ktorým je právnická osoba alebo podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania, ako súčin frekvencie
odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby na základe uzatvorenej zmluvy,
d) pre poplatníka, ktorý odovzdáva drobný stavebný odpad z bežných udržiavacích prác bez
obsahu škodlivín.
2. Sadzba poplatku je stanovená takto:
a) fyzická osoba - platí 0,0275 EUR za osobu a kalendárny deň alebo 10,00 € za osobu a rok,
b) právnická osoba a podnikateľ – platí 0,0098 EUR za liter odpadu pre nádobu s objemom 110
litrov alebo 28,00 EUR na rok,
c) osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť – 5,00 EUR na rok,
d) za zber drobného stavebného odpadu – 0,05 EUR za kilogram drobných stavebných odpadov
bez obsahu škodlivín. Poplatok je splatný v hotovosti pri odovzdaní drobného stavebného odpadu
na mieste určenom obcou a následne bude poplatníkovi vydaný príjmový pokladničný doklad.

Tento Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2012 bol schválený na Obecnom zastupiteľstve dňa
................. uznesením číslo ................ a nadobúda účinnosť od 01.01.2016.

Anton Kocela
starosta obce

