Dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2015 o miestnej dani
z nehnuteľnosti
Návrh dodatku č. 1 k VZN 4/2015:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 28.12.2017
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 28.12.2017
Pripomienky k dodatku č. 1 k VZN 4/2015:
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu do: 13.12.2017
Doručené pripomienky : ..............
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uskutočnené dňa ............................
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu doručené poslancom dňa ............................
Dodatok č. 1 k VZN 4/2015:
Dodatok č. 1 k VZN 4/2015 schválený Obecným zastupiteľstvom v Hatalove dňa ................
pod č. : .............
Dodatok č. 1 k VZN 4/2015 VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Hatalov dňa : .............................
Dodatok č. 1 k VZN 1/2013 VZN zvesený z úradnej tabule obce Hatalov dňa : .............................

Dodatok č. 1 k VZN 4/2015 nadobúda účinnosť dňom ... ... .....

za obec :

Obecné zastupiteľstvo v Obci Hatalov v zmysle §4ods.3 písm.c), § 6 a §11 ods.4 písm. d), e)a g)
zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade
s ustanoveniami §4 a súvisiacich ustanovení a §98 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva tento dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2015

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadenie obce č.4/2015

o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Hatalov

V § 4 dochádza k zmene sadzby dane. Nové znenie § 4 je:
§4
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 8 odst. 1 zákona o miestnych daniach
a poplatku je:
a) 0,50 % zo základu dane pre: orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
b) 0,50 % zo základu dane pre: trvalé trávne porasty
c) 0,30 % zo základu dane pre: záhrady
d) 0,30 % zo základu dane pre: lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
e) 0,30 % zo základu dane pre: rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy
f) 0,30 % zo základu dane pre: zastavané plochy a nádvoria
g) 0,30 % zo základu dane pre: stavebné pozemky
h) 0,30 % zo základu dane pre: ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

Ruší sa pôvodné znenie §25 odst. 1 písm. a, b, a c) a nahrádza sa novým znením. Nové
znenie je nasledovné §25 odst. 1 písm:
a) vo výške 10,- EUR na občana, ktorý je prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt
v obci
b) pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny 0,027 EUR za osobu a kalendárny
deň
c) u právnických osôb a podnikateľov je stanovená cena za kuka nádobu v objeme 110120 l

-

1 kuka nádoba – 37,- EUR
2 kuka nádoby – 74,- EUR
3 kuka nádoby – 111,- EUR
4 kuka nádoby – 148,- EUR

Pri využívaní viac ako 4-och kuka nádob sa za každú ďalšiu určuje poplatok 40,- EUR

Ruší sa pôvodné znenie § 29 a nahradzuje sa novým znením. Nové znenie je nasledovné:

§29
Zníženie, odpustenie a vrátenie poplatku
1. Správca poplatku ustanovuje zníženie poplatku
a) o 3,- EUR na študenta denného štúdia vysokej školy. Podkladom pre zníženie
poplatku je predloženie potvrdenia o štúdiu VŠ a SŠ a potvrdenie o ubytovaní na
internáte mimo okresu Michalovce .
b) o 50% na fyzickú osobu, ktorá sa min. 90 dní v zdaňovacom období zdržiava
alebo zdržiavala v zahraničí. K preukázaniu tejto skutočnosti je potrebné doložiť
jeden z týchto dokladov:
- potvrdenie zamestnávateľa
- pracovné povolenie
- povolenie k pobytu
- doklad o podnikaní fyzickej osoby mimo Slovenskej republiky doplnený čestným
prehlásením o pobyte mimo územia Slovenskej republiky
- víza a pod.
doklady musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov, ktoré sú
vystavené v českom jazyku.
2. Správca poplatok vráti na základe žiadosti, alebo jeho pomernú časť poplatníkovi
ktorému zanikla povinnosť platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia. Nárok na vrátenie
pomernej časti poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej
povinnosti neoznámi. Doklady preukazujúce danú skutočnosť:
- potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia mesta,
- kópiu úmrtného listu

Ruší sa § 31
Ruší sa § 32

