Návrh
Dodatku č. 2 k VZN 3/2012 vyvesený na úradnej tabuli v obci Matejovce nad Hornádom
dňa: 22.11.2019
VZN zvesené dňa:

Obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 11 ods. 4 písm. g) citovaného
zákona vydáva pre územie Matejovce nad Hornádom

Dodatok č.2 k

Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Matejovce nad Hornádom
Týmto dodatkom sa mení VZN č.3/2012 nasledovne:

§8
Daň za psa
4. Sadzba dane za psa a kalendárny rok je 7€.

§ 13
Sadzba poplatku a hodnota koeficientu
1. Sadzba poplatku:
a) obec ustanovuje sadzbu pre fyzické osoby – 0,0411 € za osobu a kalendárny deň
b) obec ustanovuje sadzbu pre poplatníkov – právnické a fyzické osôb ( podnikateľov)
s množstevným zberom: 0,0531 € za liter komunálneho odpadu, ktorý poskytuje
v obci reštauračné, kaviarenské a iné pohostinné služby
a 0,038 za liter komunálneho odpadu, pre potraviny, ostatné podnikateľské
subjekty, ktorí podnikajú v objektoch určených na podnikanie

§15
Vyrubenie poplatku a splatnosť
1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na cele zdaňovacie obdobie.
Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia. Ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok
nevyrubí rozhodnutím.
2. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné
v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník
môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj
naraz najneskôr v splatnosti prvej splátky.
3. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia obec vyrubí
pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti
až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

§ 16
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
2 ) Obec zníži poplatok z 0,0411 € za osobu a kalendárny deň na 0,029 € za osobu
a kalendárny deň na základe žiadosti a doloženia dokladov:
a) fyzická osoba – študenti na území SR ubytovaní v internátoch, v podnájme a pod.
(potrebné doklady – potvrdenie o prechodnom pobyte)
b) fyzická osoba – pracujúca na území SR a v zahraničí, potvrdenie o prechodnom
pobyte a pracovná zmluva a to v lehote do 30. novembra príslušného roka.

§18
Spoločné ustanovenia
1. Na tomto dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu obce Matejovce nad
Hornádom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom
dňa
uznesením číslo:

2. Tento dodatok č. 2 k VZN 3/2012 bol vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli dňa a
nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020

V Matejovciach nad Hornádom

Marta Stanislavová
Starostka obce

