Obec Kochanovce, 066 01 Humenné

Doplnok č. 1 k
Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2019 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Kochanovce

1. Návrh doplnku k VZN zverejnený na úradnej tabuli na verejné
pripomienkovanie: 15.11.2020
2. Zvesené z úradnej tabule: 30.11.2020
3. Pripomienky k návrhu VZN: žiadne
4. Doplnok VZN schválený na zasadnutí OZ dňa 30.11.2020 uznesením č.
3/11-2020
5. Doplnok VZN vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli dňa 09.12.2020
Zverejnené na webovej stránke obce dňa 09.12.2020

6. Doplnok VZN nadobúda účinnosť dňa

01.01.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Kochanovce na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona

č.

o miestnych daniach

a drobné

a miestnom

poplatku

za

komunálne

odpady

582/2004

Z. z.

stavebné

odpady v znení neskorších predpisov sa u z n i e s l o pre územie Kochanovce na tomto

DOPLNKU č. 1 k
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
č. 5/ 2019
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kochanovce
Týmto doplnkom sa mení a dopĺňa § 10 VZN č. 5/2019 takto:
(1) Sadzba poplatku pre fyzické osoby je 0,0356 eur na osobu a kalendárny deň, t.j. 13 eur na
osobu a rok.
(2) Správca dane poplatok zníži na:
0,0178 eur na osobu a kalendárny deň, t.j. 6,50 eur na osobu a rok pre:
a./ študenta / s výnimkou denne dochádzajúcich študentov/
- potrebné je doložiť doklady preukazujúce nárok na zníženie / potvrdenie o návšteve
školy/
b./ pracujúcu alebo prechodne ubytovanú osobu mimo územia obce / s výnimkou denne
dochádzajúcich/
- potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok na zníženie / pracovnú zmluvu, potvrdenie od
zamestnávateľa, potvrdenie o prechodnom pobyte/
c./samostatne žijúceho starobného dôchodcu
(4)
Sadzba poplatku pre fyzickú osobu, ktorá nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt, avšak
ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej
časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou je 0,0356 eur na deň, t.j. 13 eur na osobu a rok.

Ostatné ustanovenia VZN č. 5/2019 ostávajú v platnosti.
Katarína Lászlóová
starostka obce

