Všeobecne záväzné nariadenie obce Čremošné č. 1/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Obec Čremošné, Obecné zastupiteľstvo v Čremošnom v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4
písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade
s § 83 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia („ďalej len VZN“) Obce Čremošné
§1
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie sadzby poplatku a zníženia
a odpustenia poplatku.

1.

§2
Sadzby poplatku
Pre poplatníka ako FO je sadzba poplatku stanovená vo výške 0,072 EUR za osobu a kalendárny
deň (26,00 EUR/rok)
§3
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Podmienky na vrátenie poplatku : zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu, zánik
vlastníckeho práva alebo práva užívať nehnuteľnosť, zrušenie podnikania.
2. Podmienky pre zníženie alebo odpustenie poplatku sú napr. dlhodobý pobyt mimo územia
obce v zahraničí alebo v inej obci, štúdium na strednej alebo vysokej škole, výkon trestu,
dlhodobá hospitalizácia v nemocnici
3. Podklady pre zníženie alebo odpustenie poplatku sú napr. potvrdenie zamestnávateľa,
pracovné povolenie, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie zo študentského domova, potvrdenie
z väznice, potvrdenie z nemocnice
4. Obec poplatok zníži rozhodnutím na základe žiadosti poplatníka ak sa počas zdaňovacieho
obdobia nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce viac ako 90 dní, ďalej ak je osoba staršia ako
70 rokov(predloženie OP k žiadosti), je majiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím (predloženie preukazu so žiadosťou) a to vo výške 35 % čo predstavuje 0,0463 EUR
za osobu a kalendárny deň (16,90 EUR)

§4
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje VZN Obce Čremošné č. 1/2018 zo dňa 19.11.2018
§5
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Čremošnom sa uznieslo na vydaní tohto VZN č. 1/2019 na svojom zasadnutí
dňa 20.11.2019 uznesením č. 18/2019 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020
V Čremošnom, dňa 20.11.2019
.........................................
Mgr. Zuzana Chorváthová
starostka obce
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