DODATOK č. 1/2019
k VZN č. 1/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Dvorci na základe zák. SNR č. 369/1990 Z.z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto dodatku,
ktorým sa mení VZN č. 1/2016 takto:
Článok 12
Sadzba poplatku
1. Sadzbu poplatku určuje Obec Dvorec nasledovne:
a) Poplatník uvedený v článku 11 bode 2a) t.j. trvalo a prechodne žijúce fyzické
osoby platia 0,04657 € za osobu a kalendárny deň . (Za kalendárny rok je
to 0,04657 x 365 dní = 17,00 € ).
b) Poplatníci uvedení v článku 11 bode
2b)
platia poplatok podľa
predchádzajúceho bodu t.j. 0,04657 € za osobu a kalendárny deň. (Za
kalendárny rok je to 0,04657 x 365 dní = 17,00 € ).
c) Poplatníci uvedení v článku 11 bode 2c) platia poplatok 0,04657 x 365 x
počet zamestnancov.
2. Každý musí mať umiestnenú zbernú nádobu na vlastnom pozemku a pripraviť ju v
deň zberu na odvoz. Obec zakazuje umiestňovať zberné nádoby na miestne
komunikácie, verejné priestranstvá a verejnú zeleň. Vlastník nádoby je povinný
označiť na nej čitateľne súpisné číslo rodinného domu resp. bytového domu.
3) Do zberných nádob sa nesmú dávať rastlinné a zdrevnatené zbytky, ktoré možno
kompostovať, kovový odpad, plasty, olej, elektroodpad, papier, sklo a tetrapaky, ktoré
sa separujú.
4) Každá samostatná domácnosť v počte 1-4 osôb má nárok na používanie jednej
zbernej nádoby o objeme 110, resp. 120 litrov. Pri počte osôb 5-8 je nárok na ďalšiu
zbernú nádobu. Obdobne sa postupuje pri vyššom počte osôb..
5) Ak domácnosť požiada o jednu zbernú nádobu naviac musí zaplatiť miestny
poplatok za jej vývoz a likvidáciu vo výške 50 eur.
6) Odpad sa v priebehu roka bude vyvážať každých 14 dní.
Na tomto dodatku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Dvorci, dňa 10.12.2019
uznesením č. 5/2019 bod 3 a 4.
Dodatok nadobúda účinnosť 1.1.2020.

Ing. Eva Srncová
starostka obce
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