Obecné zastupiteľstvo v Kútoch na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/19990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 77 ods. 5 písm. a) a b) , § 83 ods. 1 a 2,
§ 103 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady vydáva tento

dodatok č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu
č. 2/2017
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

1. Ustanovenie § 7 sa mení, označuje sa ako „Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku“ a znie
nasledovne:
„§ 7
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1.

Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení.

2.

Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie
podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží obci akýkoľvek doklad
nepochybne preukazujúci, že sa poplatník viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava
alebo nezdržiaval na území obce.“

2. V ustanovení § 6 – Splatnosť poplatku a platobné podmienky sa doterajší bod 4 nahrádza novým
znením nasledovne:
„4. Poplatok za drobné stavebné odpady sa určuje ako súčin skutočného množstva drobných
stavebných odpadov odovzdaných na zbernom dvore odpadov a sadzby poplatku podľa § 2
ods. 1 písm. b) tohto všeobecne záväzného nariadenia a je splatný v deň odovzdania drobných
stavebných odpadov“.

3. V ustanovení § 6 – Splatnosť poplatku a platobné podmienky sa dopĺňa nový bod 5, ktorý znie
nasledovne:
„5. Poplatok a poplatok za drobné stavebné odpady sa platia na účet správcu dane v peňažnom
ústave Všeobecná úverová banka, a.s., IBAN: SK29 0200 0000 0000 0172 4182 alebo v
hotovosti do pokladne obecného úradu, prípadne poštovou poukážkou.“

4. Ustanovenie § 8 všeobecne záväzného nariadenia sa dopĺňa o bod 5, ktorý znie:
„5.

Obecné zastupiteľstvo obce Kúty sa na tomto dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu
č. 2/2017 uznieslo dňa 11.12.2018 uznesením č. 7/2019-E. Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť
dňa 01.01.2020.“

V Kútoch, 11.12.2019

Ing. Branislav Vávra
starosta obce
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