Všeobecne záväzné nariadenie

_______

____ Číslo: VZN- 4/2018

Obec Čaňa
v súlade s § 6 ods. 1 a podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čaňa č. 4/2018
o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia Obce Čaňa č. 5/2016
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území Obce Čaňa
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Schválené všeobecne záväzné nariadenie
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Michal Rečka
starosta obce

§1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je zmena a doplnenie
VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území Obce Čaňa, ktorým sa mení a dopĺňa § 12 ods. 1 a 2 nasledovne:
2. § 12 ods. 1 vypúšťa sa pôvodné znenie a nahrádza novým znením takto:
“ Sadzba poplatku je:
a) 0,054 € na osobu a kalendárny deň pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa
počtu osôb prihlásených na trvalý alebo prechodný pobyt v obci,
b) u platiteľov poplatku, ktorých nehnuteľnosti slúžia na individuálnu rekreáciu 0,054 € na
osobu a kalendárny deň, pričom výška poplatku sa určí za jednu osobu a za celé
zdaňovacie obdobie bez ohľadu na počet osôb, ktorými bude nehnuteľnosť v priebehu
roka využívaná.“
3. § 12 ods. 2 vypúšťa sa pôvodné znenie a nahrádza novým znením takto: :
“ Sadzba poplatku pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, uvedených v § 11
ods. 2 písm. b) a c) je:
- 0,054 € na zamestnanca a kalendárny deň, pričom výška poplatku sa určí ako súčin
sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej
produkcie komunálnych odpadov.
Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet priemerného
počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú
v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom ustanoveným obcou
a priemerného počtu osôb alebo miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na
zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské
služby. Pre obec Čaňa sa ustanovuje koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie
komunálneho odpadu v hodnote 1.
Rozhodujúcim obdobím je:
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti,
ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať svoju činnosť, alebo
b) ak nie je možné postupovať podľa písmena a)
1. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do
konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť o
skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo
2. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do
konca určeného obdobia.“
§2
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Čaňa
uznesením č. 20 zo dňa 13.12.2018.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2019.
Michal Rečka
starosta obce

