Obec Koválov, Koválov č. 216
DODATOK č. 1
K
Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4 O podmienkach určovania
a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce Koválov.

Vyvesené dňa: 14.12.2016
Zvesené dňa:

Pavol Kuba
starosta Obce Koválov

Obecné zastupiteľstvo v Koválove v zmysle §4 ods. 3 písm. c), §6 a §11
ods. 4 písm. d),e), a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a doplnkov a v súlade § 83 a súvisiacich
ustanovení zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Vydáva

tento

DODATOK č. 1
K
VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
číslo 4

o podmienkach určovania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ktoré vznikli na území obce KOVÁLOV

Menia sa § 3 Poplatok, § 5 Poplatník ods.1, § 8 Úľavy a oslobodenia nasledovne:
Poplatok
§ 3
1.Poplatok sa platí za
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.
/§ 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov/
Ďalej sa do poplatku zahŕňajú
a) náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad,
b) náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych
odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť.

Poplatník
§ 5
1. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je
na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu
alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad,
trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce
okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako
vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.

Úľavy a oslobodenia
§ 8
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí
a) poplatníkovi na zahraničnom pobyte trvajúcom dlhšie ako 90 dní ( pracovné alebo
študijné pobyty ). Žiadateľ je povinný predložiť hodnoverný doklad ako pracovné
povolenie, pracovnú zmluvu, zmluvu o ubytovaní, potvrdenie školy, prípadne čestné
vyhlásenie.
2.Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži o 50%
a) študentom stredných a vysokých škôl na Slovensku ubytovaných v miestne štúdia na
internáte alebo na priváte. Žiadateľ je povinný predložiť hodnoverný doklad ako
potvrdenie o ubytovaní na internáte, potvrdenie o návšteve školy, zmluvu o ubytovaní a
podobne.
3. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti zákona poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4 bol schválený Obecným
zastupiteľstvom dňa 13.12.2016 uznesením č. 59/2016 nadobudne účinnosť dňom 1.januára
2017.

V Koválove dňa 13.12.2016.

Pavol Kuba
starosta Obce Koválov

