OBEC

KUKLOV

Dodatok č. 2

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuklov
č. 4/2011
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( ďalej len VZN)

Návrh Dodatku č.2 VZN 4/2011 vyvesený dňa 26.11.2019 ,
zvesený dňa 10.12.2019.
Dodatok č. 2 VZN 4/2011 schválený dňa 10.12.2019,
schválený Dodatok č. 2 VZN 4/2011 vyvesený dňa 11.12.2019
Uznesenie č. 32/2019
s účinnosťou od 01. 01. 2020.

Dodatok č. 2
Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2011
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
( ďalej len „VZN“ )
V súlade s ustanovením § 6 Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov Obecné zastupiteľstvo v Kuklove sa uznieslo na vykonaní zmeny v článku 4
Určenie poplatku v bode 1a) a Príloha č. 1 VZN č. 4/2011 sa nahrádza novým znením
nasledovne:
a) ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých
má alebo bude mať poplatník podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) v obci trvalý alebo prechodný
pobyt; pre poplatníka podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), ktorý je na území obce oprávnený užívať
alebo užíva nehnuteľnosť a v užívanej nehnuteľnosti nemajú trvalý alebo prechodný pobyt
poplatníci, ktorí platia poplatok podľa písm. a), v sume 30 €.
Príloha č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2011
Sadzobník poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
1. Sadzba poplatku je 0,1 € za osobu a kalendárny deň. Pre platiteľa uvedeného v čl. 2 ods.
1 písm. a), ktorý má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, sa vypočítaný poplatok násobí
koeficientom 0,715.
2. Sadzba poplatku je 0,1 € za osobu a kalendárny deň. Platiteľ je uvedený v čl. 2 ods. 1
písm. b) a c), vypočítaný poplatok sa násobí koeficientom :
A/ školy (základom je počet zamestnancov) ...................................................................... 1,0
B/ verejná správa a úrady (základom je počet zamestnancov) ........................................... 1,0
C/ podnikateľské subjekty – obchody a služby (základom je počet zamestnancov) ......... 1,0
D/ pohostinské zariadenia (základom je počet miest určených
na poskytovanie pohostinských služieb) ......................................................................... 0,35
E/ priemysel a poľnohospodárstvo do 50 zamestnancov (základom je počet zamestnancov)1,0
F/ priemysel a poľnohospodárstvo nad 50 zamestnancov (základom je počet
zamestnancov) .................................................................................................................... 0,2
Obecné zastupiteľstvo v Kuklove sa uznieslo na zrušení článku 7 Oslobodenie a úľavy
vo VZN č. 4/2011.

Záverečné ustanovenia dodatku
1. Tento dodatok č. 2 VZN č. 4/2011 bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce
Kuklov uznesením č. 32/2019, ktoré prijalo na svojom zasadnutí dňa 10.12.2019
2. Tento dodatok nadobúda platnosť 25.12.2019 a účinnosť dňa 01.01.2020

Kuklove, 11.12.2019

Iveta Holková
zástupca starostu obce

