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DODATOK Č.1
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE STEBNÍCKA HUTA
Č. 9/2017
O MIESTNYCH DANIACH, MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY OBCE STEBNÍCKA HUTA
A MIESTNOM POPLATKU ZA ROZVOJ
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Obecné zastupiteľstvo v Stebníckej Hute podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR 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 dodatku č. 1 k Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 9/2017, ktorým sa mení výška a miestneho poplatku za
komunálne odpady na rok 2020. (ďalej len „dodatok č. 1 k VZN č. 9/2017“).
Čl. 1
Predmet dodatku
Týmto dodatkom sa mení VZN Obce Stebnícka Huta č. 9/2017 v znení Dodatku č. 1 takto:

PIATA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Článok 1
Miestny poplatok za komunálne odpady
1. Obec Stebnícka Huta stanovuje sadzbu poplatku za komunálne odpady:
a) pre fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi a majú v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo ak užíva nehnuteľnosť na území obce a to 11,00 Eur za
osobu a kalendárny rok a 0,0301 Eur za osobu a kalendárny deň,
b) pre právnické alebo fyzické osoby – podnikatelia, ktorí vlastnia alebo majú
v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce, určenú na podnikanie
41,25 Eur za zamestnanca a kalendárny rok a 0,1130 Eur za zamestnanca
a kalendárny deň,
c) pre fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi alebo užívateľmi
nehnuteľností nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné
ubytovanie, individuálnu rekreáciu alebo záhradu a to 12,375 Eur na kalendárny
rok.
Ostatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené.
Čl. 2
Záverečné ustanovenia
1. Na dodatku č. 1 k VZN č. 9/2017 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Stebnícka Huta na svojom zasadnutí dňa 16.12.2019 .
2. Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2017 nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho
vyvesenia na úradnej tabuli obce.

Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce

