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Všeobecne záväzné nariadenie Č. 7/2003 O poplatku za
zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov, ktorým sa mení
VZN č.5/2001.

Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach sa na základe § 6 zák.
č.369/90Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v
súlade s § 15 zák. č. 544/90Zb. o miestnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov a VZN č. 5/2001 o poplatku za zber,
prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov sa dňa 11.12.2003 uznieslo na tomto VZN:
Čl. 10
Poplatok za odpady:

Ods. 4 / Sadzba poplatku na rok 2004 sa určuje takto:
a/ pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb
prihlásených na trvalý alebo prechodný pobyt /§ 10d ods. 5, písm.
a/ zák.223/2001 Z.z./ je 350.- Sk/rok na osobu prihlásenú na
trvalý alebo prechodný pobyt. Ak rodina má tri a viac detí do 18
rokov veku, alebo do 26 rokov veku študujúcich na VŠ v dennom
štúdiu, ktoré nemajú v1astný príjem, poplatok za tretie a ďalšie
dieťa je 100.-Sk/rok. O dennom štúdiu na VŠ predloží platiteľ
poplatku potvrdenie o návšteve školy.
b/ pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého
vlastníkom alebo užívateľom je právnická osoba alebo fyzická
osoba - podnikateľ podľa priemerného počtu zamestnancov, pri
činnosti ktorých vzniká komunálny odpad
- ak preukáže, že využíva množstvový zber / § 10d ods. 4 písm. b/
zák. č. 223/2001 Z.z./ 150.- Sk za zamestnanca, pričom za
množstvový zber platí uvedená osoba zmluvnému partnerovi obce.
- ak nepreukáže, že využíva množstvový zber, 1200.-Sk na
zamestnanca
c/ pri nehnuteľnostiach slúžiacich na individuálnu rekreáciu je
poplatok určený paušálom / §15 zák. č. 544/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov/ 900.- Sk na jednu nehnuteľnosť
Ods. 5/ Sadzby stanovené v ods. 4/ tohto predpisu obec určuje
aktuálne pre každý kalendárny rok Všeobecne záväzným
nariadením obce. .
Záverečné ustanovenia:

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dní od zverejnenia na
úradnej tabuli obce. Po skončení zverejnenia bude nariadenie
prístupné: na Obecnom úrade.
Ing. Ľubomíra Žáková
starostka obce
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