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Obecné zastupiteľstvo v Jasenici v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 12, § 12
ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 1,3,4,a 6, § 20 ods. 3, § 21 ods. 2, § 103 ods. 1 a 2 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, v y d á v a

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA
KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ
OBCE JASENICA
Dodatkom č. 1 sa v uvedenom VZN č.2/2020 mení článok č.9 §14 v nasledovnom znení:
§ 14
Sadzba poplatku
1. Správca poplatku za komunálny odpad určuje:
a. sadzba na jedného občana a na kalendárny deň je 0,104 €, t. j. 35 €/ rok,
Obec určuje na zber zmesového komunálneho odpadu nasledujúce zberné nádoby:
-

1 zbernú nádobu o objeme 110 litrov alebo 120 litrov pre 1 – 4 osoby v jednej
domácnosti,

-

2 zberné nádoby o objeme 110 litrov alebo 120 litrov pre 5 – 8 osôb v jednej
domácnosti,

Každá ďalšia popolnica sa spoplatňuje poplatkom 70 €/ rok.
b. sadzby pre fyzické a právnické osoby podnikajúce na území obce Jasenica:
-

hostinec Hradišťan....................................................... 0,8220 €, t. j. 300 €/ rok,

-

potraviny FRESH......................................................... 0,6165 €, t. j. 225 €/ rok,

-

potraviny Jednota......................................................... 1,3700 €, t. j. 500 €/ rok,

-

holičstvo – majiteľ Eva Balušíková............................. 0,1644 €, t. j. 60 €/ rok,

-

Kaštieľ – nájomca Anton Turičík................................ 0,5479 €, t. j. 200 €/ rok,

-

Zlatníctvo Stanislav Grbál........................................... 0,1644 €, t. j. 60 €/ rok,

-

Kaderníctvo Iveta – majiteľ Iveta Matejková.............. 0,1644 €, t. j. 60 €/ rok,

-

Pneuservis Zdeno Jánošík............................................ 0,1644 €, t. j. 60 €/ rok,

-

Regno s.r.o. ................................................................. 0,1644 €, t. j. 60 €/ rok,

-

Dušan Jandúch – Cykloservis Bikedu.......................... 0,1644 €, t. j. 60 €/ rok.

c. sadzba pre Základnú a Materskú školu................................ 1,370 €, t. j. 500 €/ rok.

2. Správca dane poplatok zníži na:
0,0548 € za osobu na deň, t.j. 20 €/ rok pre:
a. študenta bývajúceho na internáte – potrebné doložiť potvrdenie o ubytovaní,
b. osobu, ktorá dlhodobo žije a pracuje v zahraničí – potrebné doložiť pracovnú zmluvu,
c. osobu, ktorá sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce –
potrebné doložiť pracovnú zmluvu, pracovné povolenie alebo potvrdenie o zaplatení
poplatku v inej obci na Slovensku.
3. Správca dane poplatok zníži na 0,0685 € za osobu na deň, t.j. 25 €/ rok pre fyzické
osoby staršie ako 62 rokov.
4. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad:
a. za jeden kilogram drobného stavebného odpadu, hliny a prírodného odpadu
0,0531 €/ kilogram,
b. občan je povinný požiadať obecný úrad o povolenie umiestniť drobný stavebný odpad
na obecnú skládku alebo požiadať o pristavenie veľkokapacitného kontajnera na
prepravu odpadu, vývoz ktorého zabezpečí obec za dohodnutý poplatok podľa
obchodného zákonníka. Veľkokapacitný kontajner môže byť pristavený max. 1
týždeň.
Článok 12.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Návrh tohto Dodatku k VZN bol zverejnený na úradnej tabuli, centrálnej elektronickej
úradnej tabuli a na internetovej stránke obce na dobu 15 dní.
2. Tento Dodatok k VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Jasenici, dňa 10.12.2021,
uznesením OZ číslo 54/2021.
3. Schválený Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 O miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jasenica bol vyvesený na
úradnej tabuli, centrálnej elektronickej úradnej tabuli a na internetovej stránke obce na dobu
15 dní.
4. Tento Dodatok č. 1 k VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2022.
5. Nadobudnutím účinnosti Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2020 O miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jasenica sa mení
VZN zo dňa 17.12.2020.
6. Tento Dodatok k VZN je prístupný na internetovej stránke obce a na Obecnom úrade v
Jasenici.
Podpísala dňa 15.12.2021
.............................................
Mgr. Martina Zelenáková
Starostka obce

