Obec Černochov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 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 a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Černochov tento

k

Dodatok č. 1/2018
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU

č. 2/2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce ČERNOCHOV

VZN sa mení v článku 5 ods. 1 a ods. 4
Pôvodné znenie:
Čl. 5
Sadzby poplatku
1) Sadzby paušálneho poplatku pre fyzické osoby:
a) s trvalým alebo prechodným pobytom (žetónový zber)
vo výške 0,011 € na kalendárny deň a osobu, čo predstavuje 4,00 € na jeden rok.
b) fyzická osoba, ktorá je oprávnená užívať v obci nehnuteľnosť na iný účel ako
podnikanie a majiteľ/užívateľ nemá v obci trvalý pobyt (rekreačné chaty, záhradné
chatky, občasne užívané stavby v obci a pod., poplatok sa stanovuje tak, že tento sa
uhradí za 1 osobu a kalendárny rok bez ohľadu na počet osôb, ktorými bude
nehnuteľnosť v priebehu roka využívaná.)
4,00 € / nehnuteľnosť / zdaňovacie obdobie
4) Pri žetónovom zbere každá osoba obdrží po zaplatení uvedeného poplatku 2 ks žetónov
(2 zaručené odvozy). V prípade, že platiteľovi počet žetónov na kalendárny rok
nepostačuje, ďalšie potrebné žetóny si kupuje za hodnotu 2,00 € za 1 žetón.
Schválené znenie:
Čl. 5
Sadzby poplatku
1) Sadzby paušálneho poplatku pre fyzické osoby:
a) s trvalým alebo prechodným pobytom vo výške 0,0192 € na kalendárny deň a osobu,
čo predstavuje 7,00 € na jeden rok.
b) fyzická osoba, ktorá je oprávnená užívať v obci nehnuteľnosť na iný účel ako
podnikanie a majiteľ/užívateľ nemá v obci trvalý pobyt (rekreačné chaty, záhradné
chatky, občasne užívané stavby v obci a pod., poplatok sa stanovuje tak, že tento sa
uhradí za 1 osobu a kalendárny rok bez ohľadu na počet osôb, ktorými bude
nehnuteľnosť v priebehu roka využívaná.)
7,00 € / nehnuteľnosť / zdaňovacie obdobie
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4) Po zaplatení poplatku obdrží poplatník nálepku, ktorú si umiestni na kuka nádobu.
Vývoz sa bude vykonávať len tomu poplatníkovi, ktorý má vyplatený poplatok a nálepku
prilepenú na kuka nádobe.
Tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu obce Černochov bol schválený
Obecným zastupiteľstvom v Černochove dňa 08.12.2018 uznesením č. 9/2018.
Tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu obce Černochov bol vyhlásený
vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 10.12.2018.
Tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019.

V Černochove, dňa 10.12.2018

Angela Kálmánová
starostka obce
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