Obecné zastupiteľstvo obce Jamník v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 5, 6, 7, § 8
ods.2, 4, § 12 ods.2, 3, § 16 ods.2, 3, § 17 ods.2, 3, 4, § 29, § 36, § 40 ods. 2, § 43,
§ 51, §
59, § 77 ods. 5, § 81 ods. 4, § 83 ods. 1, 2, § 99g ods. 2, § 103 ods. 1, 2, 5 zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Jamník toto:
VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

N A R I A D E N I E č. 2 /2014

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie

o miestnych daniach a poplatku na území obce Jamník
č. 3/2012 zo dňa 12.12.2012
v znení
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA
č. 2/2013

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2012 o miestnych daniach a poplatku na území obce
Jamník v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
(5) Základom dane z pozemkov na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo
predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb, je hodnota
pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo
predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 pre
stavebné pozemky.
2. V § 4 ods. 1 písm. c), d), e), f) znejú:
c) 0,279 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,279 € za samostatne stojace garáže,
e) 0,279 € za stavby hromadných garáží,
f) 0,279 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená g) až i).
3. V § 4 ods. 1 písm. i) sa slová a) až f) nahrádzajú slovami a) až h).
4. V § 4 ods. 2 znie:
(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných
podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom alebo
ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba
prestala užívať / § 10 ods. 2 zák. č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov/.
5. V § 19 ods. 4 znie:
(4) Pre určenie ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov podľa § 79 ods. 4 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. sa určuje koeficient
1,0.

6. V § 19 ods. 5 znie:
(5) Poplatník zapojený do množstvového zberu je povinný uzatvoriť s obcou dohodu o
zabezpečení množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu pred začatím podnikateľskej činnosti na území obce, v ktorej si dohodne
objem zbernej nádoby a frekvenciu odvozu v súlade so zavedeným systémom
zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v obci. Poplatník,
ktorý využíva množstvový zber do veľkoobjemových kontajnerov platí poplatok
podľa množstva vyvezeného odpadu. Obec na základe podmienok dohodnutých v
dohode a na základe množstva vyvezeného odpadu poplatok vyfakturuje.

Účinnosť
(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce
Jamník dňa 24.11.2014.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Jamník sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo dňa 10.12.2014.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Jamník
dňa 11.12.2014.
(4) Toto všeobecné záväzné nariadenie obce Jamník nadobúda účinnosť dňom
l. januára 2015.

signed
Ing. Dušan Španko
starosta obce

