
Obec Kocurany v súlade s ustanovením § 6 ods.  2 zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení  neskorších  predpisov  a ustanoveniami  zákona  č.  582/2004  Z.  z.  o miestnych  daniach
a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady   v znení  neskorších
predpisov  v y d á v a

Doplnok č. 1

Všeobecne záväzného nariadenia č. 63/2014 o miestnych daniach  
a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad

Článok I.

Všeobecne záväzné nariadenie č.  63/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
a drobný stavebný odpad sa mení a dopĺňa takto:

1. § 9  vrátane nadpisu znie: 

§ 9
Daň za ubytovanie

     (1) Sadzba dane  je 0,70 € na osobu a prenocovanie.  

2. § 12  vrátane nadpisu znie: 
§ 12

Poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad
          

Sadzba poplatku je 
a) 0,018 eura za liter komunálnych odpadov  pri  110 l zbernej nádobe a frekvencii odvozu

52 krát ročne (množstvový zber),
b) 0,063 € za osobu a kalendárny deň, 
c) 0,063 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.“

3. § 13 vrátane nadpisu znie:

§ 13
Určenie poplatku

1. Pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach (fyzická osoba) sa 
poplatok určí ako súčin počtu osôb, sadzby poplatku a počtu   kalendárnych dní v roku, počas 
ktorých má alebo bude mať poplatok v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas 
ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.

2. Pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona o miestnych daniach (fyzická     osoba 
podnikateľ a právnická osoba) sa poplatok určí ako súčin sadzby poplatku, počtu  
kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie  komunálneho 
odpadu.

3. Pri výpočte ukazovateľa dennej produkcie komunálneho odpadu bude obec postupovať podľa 
§ 79 ods. 4 zákona o miestnych daniach. Koeficient sa ustanovuje v hodnote 1.

4. Pri množstvovom zbere sa poplatok určí ako  súčin sadzby poplatku, objemu zbernej 
nádoby, počtu zberných nádob a frekvencií (počtu) odvozov.



5. Poplatok za množstvový zber obec nevyrubuje rozhodnutím. Uhrádza sa bezhotovostne 
štvrťročne na účet obce uvedený na vystavenej faktúre.

6. Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín do výšky 100,- eur obec      
nevyrubuje rozhodnutím. Uhrádza sa do pokladne obce v hotovosti .“

Článok II.

Účinnosť

Schválené  uznesením  č.  463/12/2015 písm. e)  na   zasadnutí  Obecného   zastupiteľstva obce
Kocurany dňa  9.12. 2015.
Tento Doplnok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č.  63/2014 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad  nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

                                                                                                 Ing. Vojtech Čičmanec
                                           starosta obce 

Zverejnené: 23. 11. 2015
Schválené: 09. 12. 2015
Vyhlásené: 10. 12. 2015
Účinnosť: 01. 01. 2016


