Obec Zelovce

Obec Želovce v súlade s ustanovením §4 odst. 3 písm. c) a g), § 6, odst. 1, §11 ods. 4 písm. d), e) a g)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavbné odpady (ďalej len
"zákon") vydáva pre územie obce Želovce tento

VYDÁVA Dodatok č. 1 k
Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Želovce č. 2/2013
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Želovce, ktoré bude
účinné od 03.02.2019

Týmto dodatkom č.l sa VZN mení a dopĺňa takto:
VII. časť
POPLA TOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÉ STA VEBNÉ ODPADY
Článok 13
Sadzba dane
1. Sadzba poplatku
a) Fyzické osoby
0,0521 € za osobu a kalendárny deň, za zdaňovacie obdobie 19,00 € (kalendárny
rok)
b) Právnické osoby a podnikatelia

0,2466 € (pre 1 fyzickú osobu podnikateľa, právnickú osobu na jeden kalendárny
deň) t.j. za zdaňovacie obdobie 90,00 € ( kalendárny rok)
2. V poplatkoch uvedených v o d s.l je zahrnutý poplatok aj za vývoz biologicky
rozložiteľného odpadu 2 x ročne v mesiacoch marec a október.
Ďalší odvoz biologického rozložiteľného odpadu sa bude vykonávať na požiadanie za
poplatok. Cena sa vypočíta ako množstvo odvezeného odpadu x cena =odľa cenníka
odberateľa biologicky rozložiteľného odpadu platného v čase poskytnutia služby +
odvoz poplatku podľa platného VZN 2/2016.
3. Obec Želovce vykonáva separovaný zber nasledovných komodít komunálneho
odpadu a to u nasledovných komodít:
-

PETflaše
Plasty
Sklo
Elektronický šrot
Autobatérie
Použité šatstvo

Každý občan je povinný túto separáciu vykonávať podľa pokynov obce Želovce.

Článok 14
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Poplatník je oprávnený podať obci hlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť
platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie
poplatku z dôvodu že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
2. Obec poplatok zníži na 0,01643€/osobu/kalendárny deň t.j. 6,00c/ kalendárny rok:
a) Pre občana, ktorý má trvalý pobyt na území obce, za ktoré sa poplatník obci
preukáže , že sa v čase určenom období dlhodobo zdržiava v zahraničí,
dochádza do zamestnania v týždňových respektíve dlhších intervaloch
DOKLADY: potvrdenie zamestnávateľa, agentúry, potvrdenie o pobyte na území
iného členského štátu, (maďarsko)
b) Pre študenta ktorý ma trvalý pobyt na území obce ale ktorý študuje mimo obce
a je ubytovaný v zariadení poskytujúcom ubytovanie
DOKLADY: potvrdenie o ubytovaní v študentskom domove, domove mládeže,
ubytovni, príp. preukázanie iného spôsobu ubytovania v mieste štúdia
c) Pre občana, ktorý má trvalý pobyt na území obce ale sa nezdržiava v obci,
dochádza do zamestnania v týždňových respektíve dlhších intervaloch
DOKLADY: potvrdenie zamestnávateľa, agentúry, potvrdenie o pobyte na území
iného mesta/obce,

d) Pre občana, ktorý má trvalý pobyt na území obce ale sa nezdržiava v obci, je
umiestnený v nápravnom za ria d e n ie vo výkone trestu alebo je umiestnený
v inom sociálnom zariadení
DOKLADY: potvrdenie o umiestnení v menovaných zariadeniach
3. Obec poplatok odpustí ak
a) Pre občana, ktorý má trvalý pobyt na území obce, za ktoré sa poplatník obci
preukáže , že sa v čase určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval
v zahraničí, alebo neužíva nehnuteľnosť, ktorí je oprávnený užívať, viac ako 90 po
sebe nasledujúcich dní.
b) DOKLADY: potvrdenie zamestnávateľa, agentúry, potvrdenie o pobyte na území
iného členského štátu,
c) Pre študenta ktorý ma trvalý pobyt na území obce ale ktorý študuje mimo územia
slovenskej republiky
DOKLADY: potvrdenie štúdiu alebo o ubytovaní v zahraničí

Žiadosť o zníženie komunálneho poplatku s príslušnými dokladmi je potrebné doručiť
najneskôr do 31.01. bežného kalendárneho roka
Pre rok 2019 termín podania žiadostí o zníženie komunálneho odpadu sa posúva do
28.02.2019.
Poplatok vyrubí obec rozhodnutím

Splatnosť poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady je do 31.05.bežného
kalendárneho roka
Poplatok je možné uhradiť:
a) V pokladni OcÚ Želovce
b) Prevodom na účet obce IBAN: SK66 0200 0000 0000 0052 4402

Rimaj Štefan
starosta obce
Dodatok č. 1 VZN 2/2013 vyvesený na úradnej tabuli dňa: 19.01.2019|
Dodatku č. 1 VZN 2/2013 zvesený na úradnej tabuli dňa:

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013 schválilo obecné zastupiteľstvo v Želovciach na
svojom 1 zasadnutí dňa 18.01.2019 uznesením 1 /2019 písm. e).

