
 

Dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Vydrník č.1/2009 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na r.2009 a ďalšie zdaňovacie obdobia 
 

V§3 v odst.1 sa za písmeno f) dopĺňa“ a poplatku uvedenému v odstavci 2 §2“ 

  

§5 v odstavci 2 sa mení na: 

Ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v ods. 1 obec zvyšuje v obci u pozemkov         

v tomto členení:  

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady na 0,30% ,  

       trvalé trávne porasty na 0,30%  

b) záhrady na 0,30%  

c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a 

      rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 0,50%  

d) zastavané plochy a nádvoria  a ostatné plochy na 0,40%  

e) stavebné pozemky na 0,40%  

 

§10 Platenie dane v splátkach sa vypúšťa  v celom znení 

 

V §13 sa slová „do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia“ nahrádzajú slovami „ do 

15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia“ . 

 

 V § 30 sa nahrádza celý doterajší text novým znením : Poplatok obec vyrubuje každoročne 

rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

 

§ 31 znie: 

 

1) Obec poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži : 

 

a) na sadzbu 0,01 € za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní 

nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce – preukazujúcim dokladom je potvrdenie o 

návšteve školy na príslušný školský rok študenta denného štúdia spojeného s pobytom na 

internáte  alebo iného ubytovacieho zariadenia. 

 

b) podľa najnižšej sadzby 0,0066 € alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci 

preukáže, že sa viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce – preukazujúcim 

dokladom je : 

- potvrdenie zamestnávateľa na príslušný kalendárny rok, alebo iného štátného orgánu 

v mieste pobytu v zahraničí, doloží aj preklad do slovenského jazyka,  

- potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte v inej obci alebo meste a súčasne potvrdenie 

o platení poplatku za komunálne odpady v mieste trvalého alebo prechodného bydliska 

 

c) Obec na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 

vyrubený poplatok zníži alebo odpustí rozhodnutím. 

 

 

 



Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 1.1.2013. Dňom nadobudnutia účinnosti zostávajú 

v platnosti aj nezmenené časti Všeobecne záväzného nariadenia obce Vydrník o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálny odpady a drobné stavebné odpady č.1/2009 

schváleného dňa 3.12.2008 uznesením  č.7/2008.    

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť  dňom 01.01.2013  

 

 

 

 

                                                                                                        Peter Slobodník 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

 

Vyvesené 22.11.2012 


