DODATOK č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady mesta Tvrdošín
Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne v zmysle § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, vydáva tento
Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Tvrdošín č. 7/2009
Týmto dodatkom
1. sa mení Čl.III Sadzba poplatku
bod a)Pre poplatníka – fyzickú osobu pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu
osôb prihlásených k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu:
0,0594 € za osobu a kalendárny deň
a dopĺňa sa:
bod a)Pre poplatníka – fyzickú osobu pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu
osôb prihlásených k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu:
0,0593 € za osobu a kalendárny deň
sa mení Čl.III Sadzba poplatku
bod b)Pre poplatníka - pri nehnuteľnosti slúžiacej na individuálnu rekreáciu
ba) v meste
fyzická osoba nie je v meste prihlásená k trvalému alebo prechodnému pobytu:
0,0594 € za osobu a kalendárny deň
a dopĺňa sa
bod b)Pre poplatníka - pri nehnuteľnosti slúžiacej na individuálnu rekreáciu
ba) v meste
fyzická osoba nie je v meste prihlásená k trvalému alebo prechodnému pobytu:
0,0593 € za osobu a kalendárny deň
sa mení Čl.III Sadzba poplatku
bod bb) v časti mesta – Oravice
fyzická osoba nie je v meste prihlásená k trvalému alebo prechodnému pobytu:
(pri nehnuteľnosti slúžiacej na individuálnu rekreáciu)
0,0594 eura za osobu a kalendárny deň
a dopĺňa sa
bod bb) v časti mesta – Oravice
fyzická osoba nie je v meste prihlásená k trvalému alebo prechodnému pobytu:
(pri nehnuteľnosti slúžiacej na individuálnu rekreáciu)
0,0593 eura za osobu a kalendárny deň
sa mení Čl.III Sadzba poplatku
bod c)Pre poplatníka – právnickú osobu, fyzickú osobu-podnikateľa:
ca) v meste 0,0594 € za osobu a kalendárny deň
cb) v časti mesta - Oravice 0,0594 € za osobu a kalendárny deň
a dopĺňa sa
bod c)Pre poplatníka – právnickú osobu, fyzickú osobu-podnikateľa:
ca) v meste 0,0593€ za osobu a kalendárny deň
cb) v časti mesta - Oravice 0,0593 € za osobu a kalendárny deň

2. Vypúšťa sa v Čl.V. bod 2 písm.a) rodné číslo
Dopĺňa sa
v Čl.V. bod 5 veta „ Povinnosť platiť poplatok zaniká dňom odhlásenia sa
z trvalého pobytu, prechodného pobytu, dňom zániku vlastníckych práv k nehnuteľnosti, dňom
zániku užívania nehnuteľnosti.
3. mení sa Čl.VI., Vyrubenie poplatku
bod a) Poplatok vyrubí správca poplatku – Mesto Tvrdošín platobným výmerom za obdobie,
ktorým je kalendárny rok. Vyrubený poplatok sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
a dopĺňa sa
bod a) Poplatok vyrubí správca poplatku – Mesto Tvrdošín rozhodnutím za obdobie, ktorým je
kalendárny rok. Vyrubený poplatok sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
Mení sa Čl.VI,
bod d) Ak poplatník uhradil mestu vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, mesto preplatok
poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru odo dňa zistenia
tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia mestom určeného obdobia, za ktoré bol
poplatok uhradený. Mesto nie je povinné vrátiť preplatok nižší ako 3,00 €.
a dopĺňa sa
bod d) Ak poplatník uhradil mestu vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, mesto preplatok
poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti.
4. mení sa Čl.VII, Splatnosť poplatku
bod a) Fyzické osoby:
vyrubený ročný poplatok je splatný naraz do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.
a dopĺňa sa
bod a) Fyzické osoby:
vyrubený ročný poplatok je splatný naraz do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
mení sa Čl.VII, v časti
Bod b) Fyzické osoby s podnikateľskou činnosťou a právnické osoby:
vyrubený ročný poplatok nepresahuje 334,- eura je splatný naraz do 15 dní odo dňa doručenia
platobného výmeru.
Ak ročný poplatok je vyšší ako 334,- eura, poplatník uhradí ročný poplatok v dvoch splátkach a
to: 1.splátka do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru
2.splátka do 30. septembra.
Pri vzniku a zániku poplatkovej povinnosti v priebehu roka je poplatok splatný do 15 dní odo dňa
doručenia platobného výmeru.
a dopĺňa sa
Bod b) Fyzické osoby s podnikateľskou činnosťou a právnické osoby:
vyrubený ročný poplatok nepresahuje 334,- eura je splatný naraz do 15 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia.
Ak ročný poplatok je vyšší ako 334,- eura, poplatník uhradí ročný poplatok v dvoch splátkach a
to: 1.splátka do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia
2.splátka do 30. septembra.
Pri vzniku a zániku poplatkovej povinnosti v priebehu roka je poplatok splatný do 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia.
5. mení sa Čl.IX Zníženie poplatku
 pre viacpočetné rodiny žijúce v bytových domoch v jednom byte:

maximálny poplatok: 19,92€ za rok
 pre viacpočetné rodiny spoločne žijúce v rodinnom dome:
maximálny poplatok : 26,56€ za rok
 pre poplatníka - fyzickú osobu pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu
osôb prihlásených k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu:
zníženie o 0,0412€ za osobu a kalendárny deň
a dopĺňa sa
 pre viacpočetné rodiny žijúce v bytových domoch v jednom byte:
maximálny poplatok: 19,90 eura za rok
 pre viacpočetné rodiny spoločne žijúce v rodinnom dome:
maximálny poplatok : 26,60 eura za rok
 pre poplatníka - fyzickú osobu pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu
osôb prihlásených k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu:
zníženie o 0,0411 eura za osobu a kalendárny deň
6.Ostatné ustanovenia VZN č. 7/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady ostávajú nezmenené.
7.Tento dodatok
bol schválený uznesením MsZ v Tvrdošíne č.9/11 dňa
bol vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa
bol vyhlásený vyvesením na internetovej stránke mesta dňa
nadobudol účinnosť dňa
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primátor mesta

