OBEC
DOLNÁ MARIKOVÁ

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Mariková podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade so zákonom Národnej rady
SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona SNR 223/2001 Z.z. o odpadoch
a zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako správcu dane
vydáva tento

DOPLNOK Č. 2/2019
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE DOLNÁ
MARIKOVÁ O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM
POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ
STAVEBNÉ ODPADY Č. 1/2016

Doplnkom sa mení:
DRUHÁ ČASŤ, DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
DAŇ Z POZEMKOV
Čl. 2 Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z pozemkov pre kataster Obce Dolná Mariková
nasledovne:
ruší sa text : d) za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 0,80%
a nahrádza sa novým textom:
d) za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške : 1,30%
DESIATA ČASŤ, POPLATKY:
Čl. 37 Sadzba poplatku a určenie poplatku nasledovne: rušia sa odseky 1-3 a nahrádzajú
sa novými odsekmi 1-3:
1. Správca poplatku určuje sadzbu poplatku v zmysle § 78 ods. 1 zákona:
0,0683 na osobu a deň.
2. Správca poplatku určuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku v zmysle § 79 ods. 1
zákona: 0,049 € za liter komunálneho odpadu.
3. Správca poplatku určuje sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín:
0,054 € za kilogram stavebného odpadu.
Čl. 39 Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku nasledovne: ruší na odsek 2 a nahrádza sa
novým odsekom 2:
2. Obec môže poplatok znížiť:
a/ o 20 % podľa čl. 37 ods. 1 poplatníkom, ktorí sú v obci Dolná Mariková prihlásení
k trvalému pobytu
b/ o 75 % poplatníkom, ktorí predložia doklad o ubytovaní študenta strednej školy alebo
študenta denného štúdia vysokej školy mimo obce Dolná Mariková
c/ o 50 % za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní nezdržiava alebo
nezdržiaval na území obce Dolná Mariková po predložení dokladov:
- doklad preukazujúci pobyt mimo územia Slovenskej republiky (napr. povolenie na pobyt,
preukaz cudzinca...)
- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb alebo inom pobytovom zariadení
- potvrdenie od zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru
- potvrdenie od zamestnávateľa alebo ubytovacieho zariadenia, že poplatník je ubytovaný
mimo obce Dolná Mariková.
d/ Jednotlivé žiadosti budú posudzované individuálne.
Tento Doplnok č. 2/2019 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Dolnej Marikovej dňa
13.12.2019, uznesením číslo 90/2019.
Ing. Peter Šujak
starosta obce

