Obecné zastupiteľstvo v Blatnici na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov a zákona č. 79/2015 Z.z. v y d á v a pre územie
obce Blatnica

N ÁVRH

D O D A T K U č. 1

K

VŠEOBECNE

ZÁVӒZNÉMU NARIADENIU

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce B L A T N I C A

Vyvesené : 30.11.2015

Týmto dodatkom sa VZN mení a dopĺňa takto :
Siedma časť
§ 30
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku je :
a)

b)

c)

d)
e)

f)

g)

pre poplatníka - pri nehnuteľnosti a dome slúžiacom na bývanie podľa
počtu osôb prihlásených k trvalému resp. prechodnému pobytu
je 0,04384 € za osobu a kalendárny deň t.j. 16 €/rok pri 2-týždňovom
vývoze TKO
pre poplatníka – pre nehnuteľnosti na území obce, ktorú užíva na rekreač
né účely ak túto nevyužíva na podnikanie a nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt (napr. rekreačná a záhradná chata, chalupy, záhrady, garáže a pod.) je 0,04384 € t.j. 16 €/rok s trvalým pobytom iným ako v obci
Blatnica pri 2-týždňovom vývoze TKO
pre prevádzkovateľov obchodov, pohostinstiev, spoločnosti s.r.o., drobné
prevádzky ako aj pre poskytovateľov ubytovacích kapacít (penzióny, ubytovanie v súkromí ...) je 0,1260 € na deň t.j. 46 €/rok
za zamestnancov : ZOT, poľnohospodárskeho družstva, pošty, múzea,
BZUK, lesného závodu .... je 0,04384 € za osobu a deň t.j. 16 € osoba/rok
ak poplatník (právnická osoba) požiada o množstevný zber, poplatok za
zber a odvoz jedného litra komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu je 0,0182 €
obec zavádza množstvový zber na drobný stavebný odpad sadzba poplatku pre fyzické osoby na zberný dvor za drobný stavebný
odpad bez obsahu škodlivín je 0,015 €/ kilogram odpadu
za skládku TKO Závoz Blatnica za tonu inertného odpadu je 20 €/tona
od fyzickej a právnickej osoby

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2016.

Ing. Ivica Súkeníková
starostka obce

