Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
§ 18
Množstvový zber
1) Správca dane stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku 0,0223 € za jeden liter
komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov. V obci Benice je zavedený
množstvový zber pre právnické osoby.
2) Správca dane stanovuje sadzbu poplatku 0,03836 € za jeden liter za osobu a kalendárny
deň subjektom, u ktorých nie je zavedený množstvový zber (14,00 € na osobu a rok).
3) Správca dane stanovuje sadzbu 0,05 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez
obsahu škodlivín
§ 19
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
1) Správca dane vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2) Správca dane môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné
v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí
3) Poplatok stanovený sadzbou podľa § 18 ods. 3 tohto VZN sa nevyrubuje rozhodnutím a je
splatný ihneď v hotovosti do pokladne obce
§ 20
Spôsob a forma na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere
1) Poplatníci u ktorých je zavedený množstvový zber, platia poplatok na základe rozhodnutia
doručeného správcom dane.
2) Správca dane môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné
v lehotách určených správcom dane
3) Správca dane vyberie poplatok za drobný stavebný odpad v hotovosti podľa dovezeného
množstva v kilogramoch a sadzby určenej podľa § 18 ods. 3 tohto VZN

§ 25
Záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Beniciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa
14.12.2012 uznesením č. 60/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.januára.2013.
Tento Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2012 schválilo Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
dňa 15.12.2015 uznesením číslo 050/2015 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016

Ing. Milan Remšík
Starosta obce Benice
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