O b e c Dekýš

Návrh na doplnenie VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dekýši dňa: 28.10.2017
Schválené doplnenie VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dekýš dňa: 12.11.2017
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Dekýši dňa 12.11.2017 uznesením číslo
4/2017 .
Dodatok VZN nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2018

Obecné zastupiteľstvo v Dekýši na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
v y d á v a pre územie obce Dekýš tento

DODATOK VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
č. 2/2015
o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Dekýš.

V Dekýši
12.11.2017

Jozef Bucha v.r.
starosta obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2015
o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Dekýš
sa mení a dopĺňa takto:

§ 1 ods. 1 sa dopľňa a znie:
Poplatok sa platí za
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od
fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
a) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov
b) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
c) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V § 2 sa sa mení ods. 1. , ods. 2, ods. 4 , ktorý znie:
1. Osoby prihlásené na trvalý pobyt v obci – sadzba poplatku na osobu a kalendárny deň
je stanovená vo výške 0,0273972 € na osobu t.j. 10,00 € na osobu ročne
Splátka poplatku je splatná v jednej splátke do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia
2. Majitelia rodinných domov, v ktorých nie je nikto prihlásený na trvalý pobyt a majiteľ
nemá v obci trvalý pobyt sadzba poplatku je stanovená vo výške 10,00 € na osobu ročne.
Splátka poplatku je splatná v jednej splátke do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia
4. Osoby z preukazom ZŤP – sadzba poplatku na osobu a kalendárny deň je stanovená vo
výške 0,0136986 € na osobu t.j. 5,00 € na osobu ročne.

V Dekýši, dňa 12.11.2017
Jozef Bucha , v.r.
starosta obce

