Návrh Dodatku č. 2 vyvesený na úradnej tabuli dňa 28.11.2019

Obec L e s n é v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a ustanovení § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2,3,4 a 6, § 20 ods. 3, § 21 ods.
2, § 103 ods. 1 a 2 zákona č 582../2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v y d á v a tento

Dodatok č. 2 k VZN č.1/2012
Zmenové ustanovenia

Článok 11 ods. 1 sa nahrádza znením:
1. Sadzba poplatku za komunálny odpad je 0,0329 €/za osobu a kalendárny deň ( 12,- €/os/rok)
Sadzba poplatku na kilogram drobného stavebného odpadu je 0,045 € , pričom vývoz drobného
stavebného odpadu, na základe oznámenia poplatníka, zabezpečí obec pristavením veľkokapacitného
kontajnera.

Článok 12 sa nahrádza znením:
1. Správca poplatku ustanovuje zníženie poplatku na sumu 0,0164 €/osoba a kalendárny deň (6,-€/os/rok),
ak sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava, alebo nezdržiaval na území obce. Poplatník sa
preukáže nasledovnými dokladmi:
- vyhlásenie k overeniu statusu žiaka alebo študenta o návšteve školy so sídlom na území SR
(s výnimkou denne dochádzajúcich študentov),
- potvrdenie o zamestnaní od zamestnávateľa/agentúry alebo pracovnú zmluvu na území SR
(s výnimkou denne dochádzajúcich),
- potvrdenie o prechodnom pobyte.
2. Správca dane ustanovuje odpustenie poplatku, ak sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava,
alebo nezdržiaval na území obce. Poplatník sa preukáže nasledovnými dokladmi:
- potvrdenie o návšteve školy so sídlom mimo územia SR,
- potvrdenie o zamestnaní od zamestnávateľa/agentúry alebo pracovnú zmluvu alebo pracovné
povolenie (mimo územia SR) alebo čestné vyhlásenie,
- potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci,
- potvrdenie o výkone väzby.
3. Poplatník si nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť.
4. Správca poplatok vráti na základe žiadosti, alebo jeho pomernú časť poplatníkovi ktorému zanikla
povinnosť platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia. Nárok na vrátenie pomernej časti poplatku zaniká,

ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej povinnosti neoznámi.
5. Doklady preukazujúce danú skutočnosť:
- potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia mesta,
- kópiu úmrtného listu.

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2012 bol prerokovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2019 a bol schválený
s uznesením Obecného zastupiteľstva číslo

11/04/2019

Vyvesený 16.12.2019
Dodatok nadobúda účinnosť 01.01.2020

Peter Bobík
starosta obce

