
OBEC IVANKA PRI NITRE
___________________________________________________________________________________________________________________________

Obecný úrad v Ivanke pri Nitre

                                 Návrh

                                Dodatku  č. 2

k všeobecne záväznému nariadeniu obce Ivanka pri 
                               Nitre č. 2/2015 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné           
                              stavebné odpady.  

Návrh dodatku č. 2 k VZN vyvesený na úradnej tabuli: 
od 18. 11. 2022 do 03. 12. 2022 

VZN vyvesené na úradnej tabuli :

VZN nadobúda účinnosť: 01. 01. 2023

Adresa: Obecný úrad
Novozámocká 326
951 12 Ivanka pri Nitre

tel:   (037) 6564 304
6564 582
6564 333

fax: (037)  6564 304



OBEC IVANKA PRI NITRE
___________________________________________________________________________________________________________________________

Obecný úrad v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre na základe § 6 a  § 4 ods. 3 písmeno c) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov
 a na základe ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov ruší dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 
2/2015  o  miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a  drobné  stavebné 
odpady a zároveň dodatkom č. 2  mení a dopĺňa:

Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.  2/2015  o  miestnom  poplatku  
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nasledovne:

Vypúšťa sa pôvodné znenie § 3 ods. 1 a ods. 2 a nahrádza sa novým znením:

                                                 § 3 
                                    Sadzba poplatku

1/ Správca dane stanovuje sadzbu poplatku pre fyzickú osobu, ktorou je osoba 
uvedená v § 2 písm. a)  Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
a/  na 0,0987 Eura na osobu  a kalendárny deň ( 36 Eur na osobu a rok).
b/  na 0,0494 Eura na osobu a  kalendárny deň, ktorá k 01. 01. príslušného 
zdaňovacieho obdobia dosiahla 70 rokov. ( 18 Eur na osobu a rok).

2/  Správca  dane  stanovuje  sadzbu  poplatku  za  množstvový  zber 
pre právnické osoby  a podnikateľov, ktorými sú osoby uvedené 
v § 2 písm. b a písm. c)  Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 0,0312 Eura 
za jeden liter odpadu. 

Dňom účinnosti dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa 
ruší dodatok č. 1 k citovanému VZN.  

Ostatné  ustanovenia  Všeobecne  záväzného  nariadenia  č.  2/2015  o  miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zostávajú nezmenené. 
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