OBEC HOROVCE
(okres Púchov)

Dodatok č. 4
k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 2/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce H O R O V C E
Návrh tohto dodatku k VZN:
A/ vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

19. novembra 2019

B/ zverejnený na internetovej adrese obce dňa:

19. novembra 2019

Začiatok lehoty na pripomienkovanie:
Ukončenie lehoty na pripomienkovanie:

19. novembra 2019
4.decembra 2019

Pripomienky zasielať:
-

písomne na adresu: Obec Horovce, obecný úrad, 020 62 Horovce č. 94

-

elektronicky na adresu: ocuhorovce@stonline.sk

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu dodatku č. 4:

4. decembra 2019

Schválené Uznesením č. XXXIII/2019
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

5. decembra 2019

Dodatok č. 4 k VZN nadobúda účinnosť dňom:

1. januára 2020

Milan Velas
starosta obce

Dodatok č. 4
k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 2/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce H O R O V C E
I.
Tento dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horovce
(ďalej len „VZN“) mení a dopĺňa VZN:
v článku 10 – Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, § 30
sadzba poplatku
1) Ročná sadzba poplatku pre FO, ktoré nie sú podnikateľmi a majú v obci trvalý pobyt
je stanovená týmto Dodatkom obce na kalendárny rok vo výške 0,0466 na deň
a obyvateľa, čo je na celý kalendárny rok 17,00 € /na jedného obyvateľa
3) Ročná sadzba poplatku pre osobu trvale bývajúcu v danej nehnuteľnosti bez
uzatvoreného TP v obci je stanovená vo výške 17,00 €.
4) Ročná sadzba poplatku pre osobu, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti,
nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej len na jej dočasné ubytovanie alebo
rekreáciu je stanovená vo výške 8,50 €
ďalej
§ 33 Zníženie poplatku
1) Obec môže na zmiernenie zákona na základe písomnej žiadosti poplatníka a po
doložení hodnoverného dokladu poplatníkovi znížiť poplatok nasledovne:
a) samostatne žijúcemu starobnému dôchodcovi v dožitom veku 70 rokov ku 1.1.
bežného zdaňovacieho obdobia 8,50 €
b) pracujúcemu a študujúcemu, prechodne bývajúcemu mimo trvalého bydliska 8,50 €
(doložiť potvrdenie od zamestnávateľa alebo školy)

II.
(1) Ostatné ustanovenia VZN obce Horovce č. 2/2012 nedotknuté týmto Dodatkom č. 4
zostávajú v platnosti.
(2) Na tomto dodatku č. 4 k VZN obce Horovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Horovciach
(3) Dodatok č. 4 k VZN obce Horovce č. 2/2013 nadobúda účinnosť 01.01.2020

