Návrh dodatku vyvesený na úradnej tabuli v obci Krajné dňa
Dodatok vyvesený na úradnej tabuli v obci Krajné dňa
Dodatok nadobúda účinnosť dňa

8.2.2006
24.2.2006
1.3.2006

DODATOK č. 1
k VZN č. 4/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
na území obce K R A J N É

§ 14 a Výška poplatku za malý zdroj znečistenia
1. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia sa pre každý zdroj určuje na
kalendárny rok paušálnou sumou od 100,- do 20.000,- Sk na základe údajov
oznámených podľa §4 ods. 3 tohto nariadenia úmerne k množstvu škodlivosti
vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých
znečisťujúce látky vznikajú.
2. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia pozostáva zo súčtu
poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečistenia v obci Krajné.
3. Ročný poplatok za malý zdroj znečistenia sa ustanovuje za 1t, resp. za m3 plynu za
uplynulý rok nasledovne:
• hnedé uhlie, brikety, lignit …........................................40,-Sk/t
• čierne uhlie …..............................................................30,-Sk/t
• koks.............................................................................25,-Sk/t
• drevo ….......................................................................10,-Sk/t
• zemný plyn …............................................................ 50,-Sk/rok/do 6.500m3
• zemný plyn …............................................................100,-Sk/rok/nad 6.500m3
• pre technologické postupy: spracovanie dreva, preglejok,drevovláknitých dosák,
výroba nábytku, píla, lakovne, autodielne, priemyselná výroba betónu, malty, chov
hospodárskych zvierat, sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov,
skládky palív a surovín, produktov a odpadov, manipulácia s uhlím, obilím a sypkým
materiálom..................................................................100,-Sk/rok
§ 14 b Poplatok zo vstupného
1. Poplatok zo vstupného sa platí na burzu, kultúrnu a zábavnú akciu ( tanečná zábava,
veselica, estráda, diskotéka a pod.)
2. Poplatok sa neplatí zo vstupného na športovú a kultúrnu akciu, ktorej celý výťažok je
určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.
3. Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá akciu usporadúva.
4. Usporiadateľ je povinný vykonať ohlasovaciu povinnosť a registráciu vstupeniek na
obecnom úrade.

5. Sadzba poplatku sa v percentách zo zisku vybraného vstupného a je stanovená
diferencovane podľa charakteru akcie:
•

zo vstupného na burzu

10%

•

zo vstupného na divadelné predstavenie, koncerty, výstavy:

•

zo vstupného na plesy, diskotéky, zábavy, estrády, zábavné programy

0%
20%

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 1.3.2006

V Krajnom

dňa 23.2.2006

Ing. Vladislav Šuster
starosta obce

