Dodatok č. 1/2019
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Dvorany nad Nitrou č. 1/2017 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorany nad Nitrou v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. e)
a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a ustanovení § 78 ods. 1 a § 83 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa uznieslo na vydaní:
Dodatku č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Dvorany nad Nitrou
č.1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej
len VZN č.1/2017)
Týmto dodatkom sa VZN č. 1/2017 mení a dopĺňa takto:
1. §4 Sadzba poplatku sa mení a nahrádza znením:
§4
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku za osobu a kalendárny deň sa ustanovuje vo výške 0,0602 eura.
(t.j. 22 Eur ročne, poplatok zaokrúhľujeme na celé eurá nadol).
2. Sadzba poplatku pre množstvový zber drobných stavebných odpadov sa ustanovuje vo
výške 0,023 eura za 1 kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

2. §5 Vyrubenie poplatku a splatnosť, spôsob úhrady poplatku sa dopĺňa nasledovne:
V odseku 1. za slovom „Poplatok“ dopĺňame slovo „za komunálne odpady“.
§ 5 dopĺňame o ods. 4, ktorý znie nasledovne:
4. Poplatok pri množstvovom zbere drobného stavebného odpadu zaplatí poplatník obci
(povereným zamestnancom) v hotovosti do pokladne hneď po jeho odovzdaní na dvore
obecného úradu za skutočne odovzdané množstvo (vážny lístok). Poplatok sa určí ako súčin
sadzby poplatku, uvedenej v § 4 od. 2 a hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu
bez obsahu škodlivín.

3. §6 Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sa dopĺňa nasledovne:
V § 6 dopĺňame v ods. 3 za slovom doklad o predaji nehnuteľnosti vkladáme čiarku, za
doklad o prenájme nehnuteľnosti inej osobe vkladáme čiarku a dopĺňame text: zánik práva
užívať nehnuteľnosť, ukončenie podnikania a podobne.
V § 6 dopĺňame odsek 4 s týmto znením:
4. Preplatok na poplatku po zosnulom poplatníkovi obec na základe žiadosti vráti dedičovi,
ktorý predloží právoplatné rozhodnutie súdu, na základe ktorého konkrétnu výšku preplatku
na poplatku zdedil.

4. §7 Zníženie poplatku sa mení a dopĺňa nasledovne:
V ods. 1 sa mení sadzba zníženého poplatku a mení sa prvá odrážka:
Obec zníži poplatok na sadzbu vo výške 0,0465 eur za osobu a kalendárny deň (t. j. 17 Eur
ročne, poplatok zaokrúhľujeme na celé eurá nadol) ak:
-

poplatník študuje mimo okresu Topoľčany formou denného štúdia a k žiadosti
o zníženie poplatku predloží potvrdenie ubytovacieho zariadenia, internátu. Potvrdenie
ubytovacieho zariadenia, internátu možno nahradiť nájomnou zmluvou, ak žiak/
študent býva v podnájme. Poplatník so statusom žiaka alebo študenta v SR poskytne
obci svoje identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum
narodenia, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta v informačnom
systéme.

5. §8 Odpustenie poplatku sa mení a dopĺňa nasledovne:
Odsek 1 sa mení a bude mať nasledovný text:
1. Podmienkou na odpustenie poplatku v zdaňovacom období je dlhodobý pobyt poplatníka
mimo územia obce: väzba alebo odňatie slobody, dlhodobá hospitalizácia v zdravotníckom
zariadení, pobyt v zariadení sociálnych služieb, reedukačnom zariadení, detskom domove,
pobyt v zahraničí. Podkladom na odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, ktoré
preukážu, že poplatník sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiaval alebo nezdržiava
na území obce z uvedeného dôvodu.
Obec na základe písomnej žiadosti odpustí poplatok za obdobie (skutočný počet dní), za ktoré
poplatník obci preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období
nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Dvorany nad Nitrou.
V odseku 2 (štvrtá odrážka) sa za slovami...neužívajú nehnuteľnosť, dopĺňajú slová
nevlastnia nehnuteľnosť.
6. §10 Účinnosť sa dopĺňa o nasledovný text:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoranoch nad Nitrou sa na zasadnutí dňa 11.12.2019 uznieslo na
Dodatku č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Dvorany nad Nitrou č. 1/2017
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dodatok č.1/2019 k VZN č.1/2017 bol schválený Uznesením č.80/2019 dňa 11.12.2019
a tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2020.
Ostatné ustanovenia VZN č. 1/2017 zostávajú v platnosti.

František Košecký
starosta obce

Návrh Dodatku č. 1/2019 k VZN č. 1/2017 zverejnený:
1. vyvesením na úradnej tabuli dňa 22.11.2019
2. zverejnením na webovej stránke obce www.obecdvoranynadnitrou.sk
http://www.obecdvoranynadnitrou.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah164_
27.pdf&original=Dodatok%20%C4%8D1%20k%20vzn%201%202017%20odpady.pdf
dňa 22.11.2019
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu Dodatku č. 1 (vrátane): 05.12.2019
Doručené pripomienky (počet) : 0
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom vo Dvoranoch nad Nitrou dňa 11.12.2019
Uznesením č. 80/2019.
VZN zverejnené:
1. vyvesením na úradnej tabuli dňa: 12.12.2019
2. zverejnením na webovej stránke obce www.obecdvoranynadnitrou.sk, dňa 12.12.2019
VZN zvesené z úradnej tabule dňa: ..........................
VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2020

