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DODATOK č. 1
k všeobecnému záväznému nariadeniu obce Veľaty č. 1/2017
zodňa 15. 12. 2016
III. časť
Miestny poplatok

Mení a dopĺňa sa:
§ 12
Miestny poplatok za komunálne odpady adrobné stavebné odpady
(6) Sadzby poplatku za obdobie jedného kalendárneho roka sa určujú nasledovne:
a) vo výške 12,00 € za osobu a kalendárny rok (§ 78 ods.1 písm. b,
sadzba poplatku je 0,0329 € za osobu a kalendárny deň)
b) právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ podľa množstva vzniknutých
komunálnych odpadov je poplatok určený podľa druhu zbernej nádoby a
skutočne vyvezeného odpadu:
110 l nádoba.......................................... 1,56 € / 1 vývoz návrh 1,80 €
120 l nádoba ......................................... 1,56 € / 1 vývoz návrh 1,80 €
240 l nádoba ......................................... 3,12 € / 1 vývoz návrh 3,30 €
1100 l nádoba........................................ 13,08 €/ 1 vývoz návrh 13,20 €
c) vo výške 0,050 € za kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
(drobný stavebný odpad je: betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika a ich
zmesi).
(8) Obec poplatok zníži pre poplatníkov:
a) na sumu 6,- € , ak poplatník obci preukáže doklady preukazujúce tieto skutočnosti:
potvrdenie o ubytovaní, kopia pracovnej zmluvy alebo zmluvy s agentúrou,
povolenie k pobytu, potvrdenie o zaplatení poplatku z inej obce(mesta) alebo čestne
vyhlásenie, že sa viac ako 90 dní nezdržiaval v mieste bydliska v kalendárnom roku.
b) na sumu 10,- € – držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím a držiteľovi preukazu ZŤP so sprievodcom,

Dopĺňa sa:

§ 13
Oznamovacia povinnosť

1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"), ak je poplatníkom osoba podľa ods. 4 písm.
b) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo
(IČO),
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 1 ods. 8,

c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie
poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z
dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať a to najneskôr v lehote do
jedného mesiaca od zistenia tejto skutočnosti.
3. Ak obec z vlastného podnetu alebo na základe ohlásenia zistí, že nastala skutočnosť, že
poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo nastali skutočnosti, ktoré
majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, upraví
výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.

Mení a dopĺňa sa:
IV. časť
§ 14
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon o miestnych daniach č. 582/2004 Zb. v znení neskorších predpisov a zákon č. 511/1992
Zb. o správe dani a poplatkov v znení neskorších predpisov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Veľaty sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
vo Veľatoch dňa 15. 12. 2016
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Veľaty č. 1/2016 zo dňa 15. 12. 2016.
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecne zastupiteľstvo
vo Veľatoch.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017.
(6) Na tomto dodatku č. 1/2019 k VZN č. 1/2017 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo
Veľatoch dňa 12. 12. 2019. Tento dodatok č. 1/2019 k VZN č. 1/2017 nadobúda účinnosť 1.
1. 2020.

Vo Veľatoch, dňa 26. 11. 2019
Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
starosta obce

