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NÁVRH
Dodatok č. 5/2022

k VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady zo dňa 30.11.2012

Obec Somotor v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších  predpisov  a  ustanoveniami  §  83  ods.  2  a  §  103  ods.1  zákona  NR SR č.  582/2004  Z.z.   o
 miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a  drobné  stavebné  odpady  v znení
neskorších predpisov mení VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady  na území obce Somotor nasledovne:

Článok 12
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mení sa čl. 12 v bode 12.5. tak, že sa nahrádza novým textom v nasledovnom zení :
Sadzba poplatku:
Je súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade  so
zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
Správca dane určuje poplatky za odpad nasledovne :
a) Jedna zberná nádoba komunálneho odpadu o objeme 110 l pri periodicite vývozu 27 x ročne stojí
54,- €, jeden vývoz zbernej nádoby stojí 2,- €, tzn. hodnota 1 žetónu.
b) Jedna zberná nádoba komunálneho odpadu o objeme 1100 l pri periodicite vývozu 27 x ročne
stojí 540,- €, jeden vývoz zbernej nádoby stojí 20,- €, tzn. hodnota 1 žetónu.
c) Jedna zberná nádoba komunálneho odpadu o objeme 220 l pri  periodicite vývozu 27x ročne
stojí  108- €, jeden vývoz zbernej nádoby stojí 2x 2,- € tzn. hodnota 2 žetónov.

                                        
                                                    Záverečné ustanovenia

1.  Tento  Dodatok č.  5/2022  k VZN  č.  4/2012  o  miestnych  daniach  a  miestnom  poplatku  za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 30.11.2012 v znení  neskorších zmien bol
schválený dňa ....................     uznesením č. ............/12/2022 .
2.  Tento  Dodatok  č.5/2022  k VZN  č.  4/2012  o  miestnych  daniach  a  miestnom  poplatku  za
komunálne  odpady  a  drobné  stavebné  odpady  zo  dňa  30.11.2012  v znení  neskorších  zmien
nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023. Na úradnej tabuli vyvesené dňa ........................2022.   

Dodatok č. 5/2022 schválený uznesením ……...... zo dňa …….………..
Dodatok č. 5/2022 vyvesený na úradnej tabuli v obci dňa ……………...
Dodatok č. 5/2022 zvesený z úradnej tabule: …....................
Dodatok č. 5/2022 nadobúda účinnosť dňa : 01.01.2023

…...................................
           Ján Juhász
         starosta obce


