Číslo : Dodatok č. 2 k
VZN č. 5 /2016

Návrh dodatku k
Všeobecne záväznému nariadeniu
OBCE VEĽKÉ LOVCE

Obec Veľké Lovce na základe ustanovenia § 6 ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 78 ods. 1 písmeno a), b), c), zákona 582 / 2004 Z.z
vydáva
NÁVRH DODATKU č. 2 k
Všeobecne záväznému nariadeniu obce Veľké Lovce č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce
zdaňovacie obdobia

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

27.11.2019

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:

27.11.2019

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

27.11.2019

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

7.12.2019

Pripomienky zaslať
- písomne na adresu: Obec Veľké Lovce, č. 431, 941 42
Veľké Lovce
- elektronicky na adresu: obecnyurad@velkelovce.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Schválený dodatok k všeobecné záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva obce dňa:
Uznesenie číslo :
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
Zverejnené na internetovej stránke obce dňa :
VZN nadobúda účinnosť 15- tym dňom od vyvesenia ak v
ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti

Ing. Libor Kráľ, v. r.
starosta obce

Obec Veľké Lovce na základe ustanovenia § 6 ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 78 ods. 1 písmeno a), b), c), zákona 582 / 2004 Z.z
vydáva
NÁVRH DODATKU č. 2 k
Všeobecne záväznému nariadeniu obce Veľké Lovce č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce
zdaňovacie obdobia.
Časť piata ,poplatok, § 16 ,ods. 1 sa mení nasledovne:
V súlade s § 78 ods. 1 písm. a) zákona na území obce určuje správca dane sadzbu poplatku za 1 liter
komunálnych odpadov 0,025 €.
Cena za jednu známku a jeden vývoz pri množstvovom zbere
80 l
smetná nádoba
2,00 €
110 l smetná nádoba
2,75 €
120 l smetná nádoba
3,00 €
140 l smetná nádoba
3,50 €
1100 l smetná nádoba
27,50 €
Časť piata, poplatok, § 16 ,ods. 2 sa mení nasledovne:
V súlade s § 78 ods. 1 písm. b) zákona na území obce správca dane určuje sadzbu poplatku 0,06 €
za osobu a deň.
Časť piata, poplatok ,§ 16 ,ods. 3 sa mení nasledovne:
V súlade s § 78 ods. 1 písm. c) zákona na území obce správca dane určuje sadzbu poplatku za 1 kg
drobného stavebného odpadu bez škodlivín 0,03 €.
Časť piata, poplatok, § 17, VZN č. 5 /2016 ods. 2 platenie poplatku a dodatok č.1 v VZN 5/2016 sa
mení nasledovne :
Ak sa zistí , že poplatník nerealizuje množstvový zber obec mu vyrubí poplatok 0,06 za osobu a
kalendárny deň podľa § 78 ods. 1 písmeno b) zákona 582/2004 Z. z.

Ing. Libor Kráľ v. r.
starosta obce

