Obec Veľký Lipník vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3
písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
zmien a doplnkov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov
v y d á v a
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
č. 71/2013
ktorým sa mení VZN č. 66/2012
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce V e ľ k ý L i p n í k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Článok 1
Predmet úpravy
1. Druhá časť „Daň z nehnuteľnosti“, Článok 12 „Oslobodenie od dane a zníženie dane“,
bod 4:
ruší sa písm. d)
2. Šiesta časť „Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“, Článok 31
„Sadzba poplatku znie:
Správca poplatku ustanovuje v zmysle § 78 ods. 1 zákona sadzbu poplatku vo výške
0,02272 Eur za jeden liter alebo dm³ KO a DSO.
3. Šiesta časť „Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“, Článok 32
„Určenie poplatku“, bod 4 znie:
Ak sa domácnosť vytvorená podľa bodu 3 zapojí do systému existujúcich vývozných
cyklov odpadu zo 110 litrových nádob a objedná si väčší počet vývozov ako povinný
minimálny počet, ustanovuje správca poplatku sadzbu poplatku pre objem odpadu nad
stanovenú minimálnu potrebu objemu zbernej nádoby nasledovne:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

dokúpenie
dokúpenie
dokúpenie
dokúpenie
dokúpenie
dokúpenie

1 ÷ 3 vývozov ................. 0,02090 €/1 liter KO a DSO
4 ÷ 6 vývozov ................. 0,01893 €/1 liter
7 ÷ 9 vývozov ................. 0,01751 €/1 liter
10 ÷ 15 vývozov ............. 0,01703 €/1 liter
16 ÷ 20 vývozov ............. 0,01656 €/1 liter
21 a viac vývozov ........... 0,01609 €/1 liter

Sadzba poplatku za dokúpenie 1 ÷ 3 vývozov (0,02090 €/1 liter) platí aj pre dokupovanie
vývozov nad rozsah existujúcich vývozných cyklov v priebehu roku, ako aj pre dokupovanie
vývozov poplatníkmi podľa bodu 2.

Článok 2
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Lipník dňa 13. 12. 2013
uznesením č. 21/2013
2. Toto Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2014.

Ing. Štefan Stempák
starosta obce

