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   R    H

Obecné  zastupiteľstvo  v Hornej  Strehovej   na   základe  §  6  zák.  SNR  č.  369/1990  Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č.  582/2004  Z. z.  o miestnych daniach   a

 miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady    v  y  d  á  v  a   

pre   územie  obce  Horná Strehová   tento

N  Á  V  R  H

DODATOK     číslo 2.    k VZN  č.    1/2017

                
                                             

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

bez obsahu škodlivín
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Všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2017 sa mení a dopĺňa v  § 3 nasledovne:

Ruší sa pôvodné znenie § 3 v znení dodatku č. 1 a nahrádza sa novým znením:

§ 3
 Sadzba poplatku  

(1)  Správca poplatku určuje na území obce Horná Strehová sadzbu poplatku  za komunálny 
odpad za osobu a kalendárny deň takto: 

a/ 0,0492  €  za osobu a kalendárny deň pre poplatníka  podľa § 2 ods. 2 pre písmeno a/ pre FO, ktorá 
má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva  
nehnuteľnosť vymedzenú v § 77 ods. 2 prísm. a/ Zákona                                   
b/ 0,0492 €   za  jedného za-mestnanca, alebo za 1 lôžko,  alebo  1 miesto na poskytované služby  v  
nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve, alebo ktorú je  oprávnený  užívať  poplatník podľa § 2 ods.2, 
písm. b/ a c/ na  území  obce  na    podnikateľské  účely

(2) Správca poplatku určuje na území obce Horná Strehová sadzbu poplatku za drobné 
stavebné odpady bez obsahu škodlivín  pri zavedenom množstvovom zbere  takto:

 a/ 0,066 € za 1 kg  drobného staveného odpadu  bez obsahu škodlivín

     
Záverené ustanovenia

 (1)  Na  tomto DODATKU č. 2 k všeobecne záväznemu nariadeniu č. 1/2017 obce Horná 
Strehová sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hornej   Strehovej, dňa 10. decembra 2019  uznesením 
číslo     44/2019.            

 (2)  Dňom  účinnosti tohto  DODATKU č. 2  k  VZN  č.1/2017 je 1. január 2020.
 (3)  Ostatné  časti VZN č. 1/2017 zostávajú nezmenené a DODATOK č. 2 tvorí neoddeliteľnú 

súčasť VZN č. 1/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
obce Horná Strehová.

V Hornej Strehovej  dňa  11. decembra   2019

.......................................

         Jana   Kukučková 
                                                                                                              starostka obce  

DODATOK č. 2 K VZN č.1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a DS odpady

2


	Všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2017 sa mení a dopĺňa v § 3 nasledovne:
	Ruší sa pôvodné znenie § 3 v znení dodatku č. 1 a nahrádza sa novým znením:
	Záverené ustanovenia


