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Obec Povina

Dodatok č.2
k Všeobecne zavazné nariadenie obce Povina č.5/2008 o zbere, preprave
a zneškodňovaní
komunálneho
odpadu a miestnom
poplatku za
zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu
ktorým sa mení:

Článok 6
Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych
odpadov
6.4. Sadzba poplatku -a) paušálny poplatok
6.4.2 Sadzba poplatku je:
0,0329 € za osobu a kalendárny deň, ak v obci nie je zavedený
množstvový zber
a) Fyzická osoba, ktorá nie je poplatníkom a má v obci trvalý alebo prechodný pobyt
0,0329 za osobu a kalendárny deň t.j. l2,-€ /osoba, rok
b) Fyzická osoba s trvalým pobytom v obci Povina, študujúca mimo obce s výnimkou denne
dochádzajúcich (doklad o prechodnom pobyte alebo návšteve školy):
0,0329 € za osobu a kalendárny deň t.j. 12,-€/osoba, rok
c) Fyzická osoba, ktorá je vlastníkom záhradnej chaty, nehnuteľnosti slúžiacej na
individuálnu rekreáciu:
0,0329 € na kalendárny deň t.j. l2,-€/rok
d) Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba bez zamestnancov, ktorí sú
podnikateľmi mimo ubytovacích zariadení s prevádzkou na území obce
35,- €/ rok
e) Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba so zamestnancami, ktoré sú podnikateľmi
mimo ubytovacích služieb s prevádzkou na území obce
35,- €/rok
f) Základná škola s materskou školou v obci pre MŠ
35,-€ /rok/l zberná nádoba
Ostatné znenie VZN č.5/2008 zostáva nezmenené.
Tento dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Povina Č.S/2008 o zbere,
preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálneho odpadu bol schválený uznesením OZ č. 1~~11......zo dňa
14.12.20 II a nadobúda účinnosť od 1.1.2012.
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Návrh Dodatku č.2 ~vesený na úradnej tabuli v obci Po ina dňa c!.r.:/.I.:
a zvesený dňa .. /1....?:..#?//...
Dodatok č.2 schválený a vyvesený dňa 14.12.201la zvesený ..... J/?:/!:: ..#.J.II.
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