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DODATOK č. 1 

ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2014 

o miestnych  daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na  území obce  

Hniezdne 

 

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady takto: 

1. V článku 11 bod (6) znie: 

(6)     Sadzba poplatku je: 

a)  za zmesový komunálny odpad 0,0452 EUR na osobu a kalendárny deň, 

b)  za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín 0,015 EUR za kilogram. 

 

2. V článku 11 bod (10) znie: 

(10)  

a) Obec vyrubí poplatok za zmesový komunálny odpad každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie 

obdobie. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na účet obce, 

resp. v hotovosti do pokladnice obce, v prípade splátok sú splátky poplatku splatné v lehotách 

určených v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. 

b) Obec vyberie poplatok za skutočne odobraté množstvo drobného stavebného odpadu bez obsahu 

škodlivín v hotovosti do pokladne obce bez vydania rozhodnutia po jeho uložení na určené odberné 

miesto.  

 

3. V článku 11 bod (15) znie: 

(15) Obec môže na základe žiadosti poplatníka vyrubený poplatok znížiť až o 30%, ak poplatník 

preukáže oprávnenosť svojej žiadosti dokladmi: 



a) preukazom fyzickej osoby s ŤZS alebo preukazom fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom alebo 

posudkom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny SR, alebo 

b) občianskym preukazom občana obce staršieho ako 62 rokov. 

Zníženie poplatku je podmienené vyrovnaním všetkých záväzkov voči obci, ktoré poplatník preukáže 

potvrdením, že nemá ku dňu podania žiadosti o zníženie poplatku voči obci nesplnené záväzky 

z obchodných vzťahov a na daniach a poplatku za predchádzajúce obdobia. 

 

Na Dodatku č. 1 ku Všeobecne záväznom nariadení obce Hniezdne č. 3/2014 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo v Hniezdnom dňa 10.12.2015, číslo uznesenia 116. 

 

 

V Hniezdnom dňa 11.12.2015 

 

 

 

         Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

         podpísané 

 


