Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach. na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto
„NÁVRH“

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 3/2019
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce S o k o l o v c e.

Článok I
Všeobecne záväzné nariadenie obce Sokolovce č. 1/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Sokolovce sa mení a dopĺňa takto:

(1) V III. časti – Daň za psa, v ods. (4) sa mení sadzba dane za jedného psa a kalendárny
rok takto:
- v rodinných domoch 8,00 €
- v bytových domoch 15,00 €
- za každého ďalšieho psa je sadzba 16,60 €.
(2) V VII. časti – Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v §
14 – Sadzba poplatku za komunálne odpady za mení takto:
(1) Sadzba poplatku je pre poplatníka podľa § 77, ods. 2, písm. a) zákona č. 582/2004
Z. z. (1) :
- 0,060 € za osobu a kalendárny deň (21,90 €/rok, 21,96 €/priestupný rok)
(poplatok je určený ako súčin sadzby poplatku a kalendárnych dní).
(2) Sadzba poplatku je pre poplatníka podľa § 77, ods. 2, písm. b) a c) zákona č.
582/2004 Z. z. (2):
- 0,020 €/l
Objem nádoby v l Frekvencia vývozu Počet vývozov ročne
Sadzba poplatku v €
110
1 x za dva týždne
26
57,20
120
1 x za dva týždne
26
62,40
1 100
1 x za dva týždne
26
572,(poplatok je určený ako súčin objemu zbernej nádoby, frekvencie vývozu a sadzby
poplatku)

(3) Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad:
- 0,050 €/kg bez škodlivín.
Vypúšťa sa bod (4) a bod (5).

(4) V VII. časti - Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v
§ 16 - Odpustenie poplatku sa mení a dopĺňa takto:
§ 16
Zníženie, odpustenie poplatku
(1) Obec poplatok zníži o 10 % pre fyzické osoby:
a) staršie ako 62 rokov,
b) ktoré umožnia komisii určenej obecným úradom kontrolu a to 1x polročne, že
zložky komunálneho odpadu biologického pôvodu likvidujú na svojom pozemku
kompostovaným v kompostéroch alebo na domácich hnojiskách. Zľavu podľa
tohto bodu si môžu osoby uplatniť na Obecnom úrade Sokolovce a to podpisom
čestného prehlásenia, ktoré tvorí prílohu č.1 VZN č.1/2015.
(2) Obec poplatníkovi poplatok odpustí za obdobie, ktoré trvá viac ako 90 dní v priebehu
zdaňovacieho obdobia a počas ktorého sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území
obce.
(3) Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku, podľa ods. 2, je hodnoverný doklad,
z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v zdaňovacom období mimo obce
a to najmä :
a) potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník
v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí (napr. pracovná zmluva),
b) potvrdenie o činnosti vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia
v zahraničí a doklad o ubytovaní,
c) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí,
d) potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
e) iný hodnoverný doklad o pobyte v zahraničí.

Článok 2
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvo obce
Sokolovce dňa .......................... .
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01. 01. 2020.

V Sokolovciach, dňa 08. 11. 2019

..............................................
Ing. Marián Dóczy
starosta obce

(1)

(2)

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce
oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt,
ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast, na iný účel ako na
podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je
evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“)
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
účel podnikania

