
 

 

 

 

 

(N á v r h) 

VŠEOBECNE ZÁVӒZNÉ NARIADENIE 

OBCE ČATA 

 č. 2/2014 

 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) 

 

Dodatok č. 2 

 

 

 

 

 

 

Návrh dodatku VZN vyvesené dňa: 

Návrh dodatku VZN zvesené dňa: 

 

Dodatok VZN schválený dňa: 

Dodatok VZN schválený uznesením č.: 

 

Schválený Dodatok VZN vyvesený dňa: 

Schválený Dodatok VZN nadobúda účinnosť dňom: 

 



Obecné zastupiteľstvo v Čate  v súlade s ustanovením § 6 a  § 11 ods. 4 písm. 

d) Zákona č. 369/19920 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a ustanoveniami  § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 

 

Dodatku č. 2 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Čata č. 2/2014 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) 
a Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Čata č. 2/2014 
nasledovne:  

§ 2 – Sadzba poplatku 

odsek 1) sa mení sadzba na 0,0548 €. 

 

§ 6 – Odpustenie poplatku 

odsek b) sa vypúšťa: 

 „potvrdenie o štúdiu mimo obce za akademický rok od 1. septembra 
predchádzajúceho poplatkového obdobia do 31. augusta aktuálneho 
poplatkového obdobia alebo potvrdenie za akademický rok od 1. septembra 

aktuálneho poplatkového obdobia do 31. augusta nasledujúceho 
poplatkového obdobia. Štúdium je spojené s ubytovaním v inom meste.“ 

A nahrádza novým odsekom: 

 „v prípade poplatníka, ktorý je študentom školského zariadenia na území SR, 

správcovi dane namiesto potvrdenia o návšteve školy sa oznamujú údaje 
v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia študenta“. 

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Dodatku  

č. 1 zostávajú bez zmeny. 

 

Tento dodatok Všeobecne záväzného nariadenia bol schválený uznesením 
obecného zastupiteľstva v Čate č.......... zo dňa ........................... a nadobúda 

účinnosť dňom .......................... 

  

 

 

                                                                            Marian Csákvári 
                                                                             starosta obce 

 


