Novelizácia č. 2
VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Dlhé Klčovo
Mení sa :
§ 11 - Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a znie:
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“)
sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , ktoré vznikajú na území obce Dlhé
Klčovo.
(2) Sadzba poplatku je :
a/ 0,0273 eur za 1 liter komunálneho odpadu,
- v prepočte vychádza na 1 osobu a rok 12,00 eur ( výpočet : 0,0273 x 110 l nádoba x 4
vývozy na občana = 12,00€), v prípade , že občan používa nádobu väčšiu ako 110 litrov
musí na jeden vývoz použiť 2 žetóny.
b/ 0,023 eur za 1 liter komunálneho odpadu za MŠ a ZŠ,
c/ 0,0091 eur za 1 liter komunálneho odpadu pre študentov ubytovaných na internátoch /
v prepočte je to 4,00 eur na študenta a rok /,
d/ určenie poplatku podľa § 79 u množstvového zberu obec určí ako súčin frekvencie
odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným
zberným systémom,
e/ za vyberaný poplatok obec vydá platiteľovi žetóny v počte zodpovedajúcom výške
vybraného poplatku,
f/ 0,078 eur za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
(3) Sadzba pre FO, ktoré nevyužívajú množstvový zber je :
0,0547 eur za osobu a kalendárny deň / v prepočte to vychádza 20,00 eur osoba a rok/
(4) Sadzba poplatku pre podnikateľské objekty je určená na základe § 79 ods.2 písm. b/
a ods.3 písm. b/ zákona je nasledovná:
a/ 0,08 eur za 1 kalendárny deň,
b/ sadzba je prepočítaná koeficientom
- pre potravinárske a pohostinské zariadenia je 0,9
- pre ostatné obchody, služby a ostatné podnikateľské objekty v obci je 0,45
- pre RD Dlhé Klčovo je 0,15
(5) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
obci preukáže na základe nasledovných podkladov:
a/ doklad, že platí poplatok v mieste kde sa zdržiava aj keď má trvalý pobyt na území obce

Dlhé Klčovo,
b/ doklad, že sa v zdaňovacom období 90 dní dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval napr.
v zahraničí,
c/ iné , napr. čestné vyhlásenie, úmrtný list, odhláška TP a pod.
d/ občanom , ktorých príjmy sú posudzované v zmysle kritérií pre výpočet úľav príl.č.1 tohto
nariadenia a doložia príjem všetkých členov domácnosti za posledných 6 mesiacov do 31.1
zdaňovacieho obdobia,
e/ študenti, ktorí sú ubytovaní na internátoch na základe potvrdenia,
f/ občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a nevládnym 20% z poplatku.
(6) Poplatok vyrubí obec rozhodnutím, s výnimkou poplatníkov, ktorí využívajú množstvový
zber.
a/ poplatok je splatný k 31.5, 31.7., 30.9. a 30.11. príslušného zdaňovacieho obdobia.
b/ úhrada poplatku môže byť v hotovosti do pokladne alebo na účet obce.
c/ úhrada poplatku za drobný stavebný odpad v hotovosti do pokladne obecného úradu po
odovzdaní drobného stavebného odpadu na určenom mieste na základe potvrdenky o prijatí
drobného stavebného odpadu vydanej povereným pracovníkom.

Táto novelizácia nadobúda účinnosť od 1.1.2019.
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