Obec Varhaňovce
NÁVRH
Všeobecného záväzného nariadenia obce Varhaňovce č. ../2019, ktorým sa mení
VZN č. 5/2015 o miestnych daniach, poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

Obec Varhaňovce v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a podľa § 7 a nasl. zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie

Časť I.
Týmto Všeobecne záväzným nariadením č. .../2019 sa mení Všeobecné záväzné nariadenie
obce Varhaňovce č. 5/2015 o miestnych daniach, poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady nasledovne:
Čl. 55
Sadzba poplatku
Sadzba poplatku je:
a/ pre fyzickú osobu uvedenú v čl. 54 ods. 2 písm. a) :
0,0301 eur za osobu a kalendárny deň ( 10,98 eur na osobu a kalendárny rok, pri
užívaní 110 l Kuka nádoby,
b/ pre podnikateľa (uvedeného v čl. 54 ods. 2 písm. c) a právnickú osobu (uvedenú v čl. 54
ods. 2 písm. b) 0,0135 eur za jeden liter komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov – množstvový zber – čo predstavuje 38,61 eur ročne pri 110 Kuka nádobe a 26
vývozoch ročne,
c/ Separovaný zber – sklo a PE obaly bezplatne
d/ Plastové vrecia z potlačou 1,10 € / 1 kus
e/ veľkoobjemové kontajneri pristavené 2x ročne obcou - bezplatne
f/ zabezpečenie vývozu sklenených obalov, PE obalov, papiera bude zabezpečované obcou
do nádob – vriec, farebne rozlíšených, určených na separovanie
g/ zabezpečenie vývozu odpadu naviac ( keď občanovi nepostačuje 110L kuka nádoba) bude
zabezpečované vrecami s potlačou, ktoré si budú môcť poplatníci - občania zakúpiť za
cenu vývozu 1,10 € / 1 kus

h/ zabezpečiť vývoz veľkoobjemových kontajnerov podľa potreby, na náklady obce (
kontajnery budú pristavované v hornej , dolnej rómskej osade a na obci v jarných a
jesenných mesiacoch 2x ročne), na cintoríne nepretržite
i/ biologický rozložiteľný odpad si každý vlastník pozemku likviduje na vlastnom
pozemku kompostovaním
j/ nebezpečný odpad a elektro odpad likviduje obec v spolupráci s vývozcom, formou zberu
dvakrát ročne - bezodplatne
k/ sadzba poplatku za 1 kg drobného stavebného odpadu je 0,045 €

Časť II.
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Varhaňovce

sa uznieslo Obecné

zastupiteľstvo vo Varhaňovciach dňa ......................
2. Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej
tabuli a zverejnený webovom sídle obce dňa 27.11.2019.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa
......................... a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020.

Mgr. Ľubica Pankievičová
starostka obce Varhaňovce

Návrh VZN:
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 27.11.2019 a zverejnený na webovom sídle obce dňa
27.11.2019.
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 27.11.2019
Pripomienky zaslať písomne na adresu Obecného úradu Varhaňovce č. 56 alebo elektronicky
na adresu: varhanovce@stonline.sk
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 07.12.2019

