Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach podľa § 15 zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych
poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím zákona 6. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, vydáva pre k. ú obce Kolárovice
Dodatok č. 1
k všeobecne závažnému nariadeniu obce Kolárovice
č 2/2001
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber,
prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Týmto dodatkom sa upravuje príloha č. l k VZN - miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a to:
1. Sadzba poplatku:
a/ Sadzba poplatku podľa či. VIL Ods. 9 písm. a
90,- Sk na každú osobu prihlásenú k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu v obci za
štvrťrok t.j. 30,- Sk na mesiac a osobu
Ostatné ustanovenia všeobecne závažného nariadenia č. 2/2001 a jeho prílohy zostávajú bez zmeny.
Tento dodatok k všeobecne závažného nariadenia nadobúda platnosť 1.1. 2004

JUDr. Štefan Puchoň
starosta, obce

Vyvesené: 16.12.2003
Zvesené: 31.12.2003

Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach podľa paragr. 15 zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch
v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, vydáva
pre k. ú. Kolárovice
dodatok č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Kolárovice
č. 2/2001
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu o miestnom poplatku za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálneho odpadu.
Týmto dodatkom sa slová vo VZN č. 2/2001 - "zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu"
- nahrádzajú slovami - "komunálne odpady a drobné stavebné odpady".
Týmto dodatkom sa upravuje príloha č. l k VZN a to :
1. Sadzba poplatku
a/ Sadzba poplatku podľa čl. VII, odst. 9 písm. a = 360,- Sk na rok, teda 90,- Sk na každý štvrťrok, t.
z. l,- Sk na kalendárny deň, na každú osobu prihlásenú k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu
v obci.
2. Sadzba poplatku
b/ Sadzba poplatku podľa č. VII. odst. 9, písm. b pre vlastníkov nehnuteľnosti trvalé a prechodne
neobývaných 0.77 Sk na jeden kalendárny deň na 270 dní v roku.
Obec poplatok zníži „podľa najnižšej, sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže svoju neprítomnosť v obci viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní na základe týchto
predložených dokladov :
- svoju neprítomnosť v obcí z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby - predloženie
povolávacieho
rozkazu,
- svoju neprítomnosť v obci z dôvodu dlhodobého pobytu v zahraničí - predloženie pracovnej
zmluvy a potvrdenie o svojom pobyte od príslušného úradu, ktorý občana prihlásil na pobyt y
cudzine.
Pri nehnuteľnostiach trvalé a prechodne neobývaných je poplatníkom zohľadnené užívanie
nehnuteľnosti po dobu 270 dní v roku x 0.77 Sk na l deň t. z. "odpustená platba za obdobie 90 dní v
roku, za ktoré je preukázateľné, že nehnuteľnosť nie je užívaná.
Tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda platnosť 1.7.2004, bol prijatý na
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 5.4.2004 uznesením č. 2/2004 A/1.
Týmto dodatkom sa ruší dodatok č. 1.
Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2001 a jeho prílohy zostávajú bez zmeny.

Starosta obce
JUDr. Štefan Puchoň
Vyvesené: 6.4.2004
Zvesené: 21.4.2004

