Dodatok č. 1/2011
k Všeobecnému záväznému nariadeniu
č. 2/2009
o miestnych daniach a o miestnom polatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach nad Ipľom podľa ustanovenia § 6 ods.1 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 39 ods. 4
zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona SNR
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov, prijíma tento dodatok k všeobecnému
záväznému nariadeniu.

Č A S Ť IV
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 21
Sadzba poplatku
(1) Sadzby poplatku o nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber, spôsobe
separácie, hodnocovania, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov
I. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadov z domácností
a) z rodinných domov 1 x týždenne je 15 Eur na člena dománosti za kalendárny rok
b) počnúc 5-tym členom domácnosti je 7 Eur na ďalšiu osobu
II. Na zmiernenie a odstránenie tvrdosti zákona a tejto VZN
Podľa zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci a § 41 VZN č. 8/2004 o miestnych
poplatkoch, správca poplatku znižuje miestny poplatok
a) osobám starším ako 70 rokov – znižuje sa o 50 % ročného poplatku, t.j. na 7 Eur.
b) osobám, ktoré sú ťažko zdravotne postihnuté a sú držiteľmi preukazov ZŤP, ZŤP(S) – znižuje sa o 50 % ročného poplatku, t.j. na 7 Eur,
c) osobám, ktoré majú z dôvodu štúdia alebo výkonu zamestnania prechodný pobyt
mimo územia obce Vyškovce nad Ipľom – znižuje sa o 50 % ročného poplatku, t.j.
na 7 Eur.
III. Zber a preprava odpadov od iných subjektov ako v bode I.
za fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu – podnikateľa, ktorá je oprávnená
užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania, alebo na iný
účel ako na podnikanie je pri používaní 110 l ( 120 l ) KUKA nádoby 52 odvozov
66,39 Eur/nádoba/rok
IV. Poplatok za KUKA nádobu
Každý pôvodca a držiteľ odpadu, t.j. domácnosť, podnikateľský subjekt (fyzická a
právnická osoba), obchod, služby, škola, verejná správa, atď, musí vlastniť KUKA
nádobu na zhromažďovanie TKO. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov je povinný nakladať, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so
zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a s týmto dodatkom k VZN č. 2/2009. Taktiež
je povinný:

a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov a
separovaného zberu v obci,
c) na účely ich zberu ukladať komunálne odpady, alebo ich oddelené zložky, drobné
stavebné odpady, na miesta a do zberných nádob určených zodpovedajúcemu systému
zberu komunálnych odpadov v obci v zmysle VZN č. 2/2009.
Vhodnú KUKA nádobu, 110 l, 120 l na zhromažďovanie TKO pôvodca a držiteľ
odpadu zabezpečí na vlastné náklady alebo môže nakúpiť od Obecného úradu
Vyškovce nad Ipľom.

Č A S Ť VI
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok č. 1/2011 k VZN č. 2/2009 je zverejnený v mieste obvyklým spôsobom
a na internetovej stránke obce.
Vo Vyškovciach nad Ipľom dňa 15.12.2011

Vyvesené dňa: 15.12.2011

Zvesené dňa: 31.12.2011

Dodatok nadobúda účinnosť 1. januára 2012

Jozef Gyurkovics
starosta obce

