Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu
obce Šarovce č. 2/2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN obce č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Šarovce sa mení a dopĺňa takto:
1) § 2 bod 1 sa vypúšťa text:
a/ podľa §77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. ( fyzická osoba )
- 0,0142 € za 1 liter alebo dm3 komunálnych odpadov pre poplatníkov, ktorí sú zapojení do
množstvového zberu
- 0,033 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov, ktorí nie sú zapojení do množstvového
zberu ( paušálny poplatok )
b/ podľa § 77 ods. 2 písm. b) zákona č. 582/2004 Z. z. ( právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie )
- 0,0142 € za 1 liter alebo dm3 komunálnych odpadov, podľa množstva vyprodukovaného odpadu
( množstvový zber )
c/ podľa § 77 ods. 2 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. ( podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania )
- 0,025 € za 1 liter alebo dm3 komunálnych odpadov, podľa množstva vyprodukovaného odpadu
( množstvový zber )

a nahrádza sa novým
a/ podľa §77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. ( fyzická osoba )
- 0,0209 € za 1 liter alebo dm3 komunálnych odpadov pre poplatníkov, ktorí sú zapojení do
množstvového zberu
- 0,0375 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov, ktorí nie sú zapojení do
množstvového zberu ( paušálny poplatok )
b/ podľa § 77 ods. 2 písm. b) zákona č. 582/2004 Z. z. ( právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie )
- 0,0209 € za 1 liter alebo dm3 komunálnych odpadov, podľa množstva vyprodukovaného
odpadu ( množstvový zber )
c/ podľa § 77 ods. 2 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. ( podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania )
- 0,0334 € za 1 liter alebo dm3 komunálnych odpadov, podľa množstva vyprodukovaného
odpadu ( množstvový zber )
2) § 3 bod 2 sa vypúšťa text:
Pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. / fyzické osoby /, ktorí sú zapojení
do množstevného zberu je povinné zakúpenie žetónov pri počte členov domácnosti:
 1 – 2 osoby minimálne 6 ks
 nad 2 osoby minimálne 10 ks
pričom do 30.6. je povinný zakúpiť si polovicu a ostatné do 30.11. zdaňovacieho obdobia.
V prípade, že si poplatník nezakúpi ani povinné množstvo žetónov, zvyšná časť poplatku bude vyrubená
alikvotnou časťou z poplatku určeného pre poplatníkov, ktorí nie sú zapojení do množstevného zberu (
paušálny poplatok ).

a nahrádza sa novým

Pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. / fyzické osoby /, ktorí sú
zapojení do množstvového zberu je povinné zakúpenie žetónov pri počte členov domácnosti:
 1 osoba - 6 ks ročne
 2 osoby - 10 ks ročne
 nad 2 osoby – minimálne 16 ks ročne
pričom do 30.6. je povinný poplatník zakúpiť si polovicu a ostatné žetóny do 30.11. zdaňovacieho
obdobia.
V prípade, že si poplatník nezakúpi ani povinné množstvo žetónov, zvyšná časť poplatku bude
vyrubená alikvotnou časťou z poplatku určeného pre poplatníkov, ktorí nie sú zapojení do
množstvového zberu ( paušálny poplatok ).

Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo obce Šarovce sa na tomto Dodatku č. 1 k VZN obce č. 2/2015 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa 07.01.2019, číslo uznesenia:
2/2019.
Dodatok č. 1 k VZN obce č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady nadobúda účinnosť dňom 23.1.2019.

Magdaléna Jónášová
starostka obce

Vyvesené dňa: 8.1.2019
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