
VZN č.3/2021

Dodatok č.1 k

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 1/2020
O MIESTNYCH DANIACH A O MIESTNOM POPLATKU

ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
NA ÚZEMÍ OBCE IŇA

Návrh Dodatku k VZN bol  zverejnený na úradnej tabuli obce Iňa od 16.11.2021 do  08.12.2021      

Návrh VZN bol schválený OcZ uznesením č.  25/12-2021             dňa: 8.12.2021

Schválené VZN vyvesené dňa:  9.12.2021

Schválené VZN zvesené dňa:  31.12.2021

Účinnosť od: 01. 01. 2022

Vypúšťa sa článok IX v celkom rozsahu a nahrádza ho nový čl. IX v nasledovnom znení:

Čl. IX.

Platenie poplatku

1. Obdobím, za ktoré obec vyberá poplatok je kalendárny rok.

2. Sadzba  poplatku je 0,0822eur za osobu a kalendárny deň. (30,00€ osobu a rok )- fyzické 

osoby s trvalým alebo prechodný pobytom pre poplatníkov v bytovom dome Iňa č. 123

3.  Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie jedného 

kalendárneho roka:

a) pri zavedenom množstevnom zbere 2,50 € za jednu 110 lit. kuka nádobu komunálneho 

odpadu , t.j.0,02273 €/L (žetónový systém)

b) poplatník si zakúpi minimálne  4  (štyri) žetóny za rok na Obecnom úrade do 31.3.2022. Ak 

si poplatník nezakúpi minimálny počet žetónov bude mu vyrúbený poplatok v sume 30 € na 

osobu a poplatníkovi bez TP ktorý v obci vlastní nehnuteľnosť v sume 60€. V prípade 

minutia žetónov si ich dokúpi na Obecnom úrade, každý ďalší žetón v hodnote 2,5 eur na 

kuka nádobu 110 L.

c) žetón poplatník pripevní na kuka nádobu v prípade, že  žiada jej vyprázdnenie a vyloží ju 

pred nehnuteľnosť

4.   Sadzba poplatku je 0,1644 € za osobu a kalendárny deň (60 € osoba a rok) - pre právnickú 

osobu, podnikateľa

5. Poplatok je splatný jednorazovo do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 

výmeru alebo v dvoch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru a 31.08. kalendárneho roka, za ktorý sa poplatok 



vyrubuje pre bytový dom Iňa 123.

6. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť 

platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na 

vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti v bytovom dome č. 123

7.  Úľavu na poplatku je možné poskytnúť za osoby (len bytový dom č. 123), ktoré sa 

nezdržiavajú na území obce ak:

- predložia príslušné potvrdenie (vojenská služba, väzba, výkon trestu, pobyt v ústave a pod.),

v pomernej výške,

- Ak poplatník požaduje zníženie poplatku je povinný predložiť tieto doklady:

· potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní na území iného štátu alebo inej obce, v ktorej má aj 

prechodný pobyt alebo nájomná zmluva o bývaní (dokumenty v slovenskom alebo českom 

jazyku, ostatné úradne preložené)

· pracovné povolenie na území iného štátu (v slovenskom jazyku),

· potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala zamestnanie v zahraničí,· potvrdenie o návšteve 

školy – štúdiu a potvrdenie o ubytovaní,

· potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,

· potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb alebo v detskom

domove.

10.  Spôsoby vyberania poplatku:

     a) v hotovosti do pokladnice obce,

     b) poštovým peňažným poukazom,

     c) bezhotovostným prevodom na účet obce.

13. V prípade narodenia dieťaťa sa poplatok platiteľa zvýši o čiastku zodpovedajúcu výške 

poplatku stanoveného ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní od prvého dňa 

narodenia dieťaťa do konca kalendárneho roka (len bytový dom č. 123).


