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Návrh Dodatku č. 2/2020 k  VZN č. 5/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady  na území obce Veľké Chyndice  vyvesený na úradnej tabuli obce  

dňa   12.12.2020. 

 

Dodatok č. 2/2020 k  VZN č. 5/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady  na území obce Veľké Chyndice  schválené Obecným  zastupiteľstvom  

dňa    30.12.2020 uznesením č. 11/2020.  

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa :  12.12.2020 

 

Zvesené z úradnej tabule dňa :      28.12.2020 
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  Dodatok č. 2/2020 k VZN č. 5/2011 

  o  miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

na území obce Veľké Chyndice 

 

          Obec Veľké Chyndice na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-

skorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpa-

dy a drobné stavebné odpady pre územie obce Veľké Chyndice vydáva   Dodatok  č. 2/2020  k VZN        č. 

5/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľké Chyndi-

ce, v ktorom sa menia nasledovné údaje: 

 

V časti II.  sa nahrádza článok   l. a článok  2 nasledovne:  

   Čl. 1.   Poplatník 

             Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá  má v obci Veľké Chyndice: 

       - trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo obvyklý pobyt 

       - právo užívania bytu, nebytového priestoru, stavby 

       - právo užívania nehnuteľnosti, ktorá nie je stavbou 

       - vlastník nehnuteľnosti v obci – víkendové domčeky 

        - podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území                    

  obce na účel podnikania. 

 

  Čl.  2.  Sadzba miestneho poplatku 

             V obci Veľké Chyndice nie je zavedený množstvový zber komunálneho odpadu a drobného 

             stavebného odpadu  .                                           

             a) Sadzba poplatku je stanovená na osobu a kalendárny deň v sume  0,0685 €. 
              b) Výpočet výšky miestneho poplatku na osobu a kalendárny rok:  

                                                 0,0685 € x 365 dní =  25,00 € 

c) Sadzba miestneho poplatku pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva                                                               

                nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania, je vypočítaná podľa súčtu       

                     priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie, nezníženého o počet     

                     osôb, ktoré  majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. 

 

     

 

               Ostatné náležitosti VZN ostávajú nezmenené. 

 

 

                                                                                                  Mgr. Csaba  Farkas 

                                                                                                       starosta obce 

                                                      

 

 

 


