
                                           DODATOK č. 1/2016 
                                       Všeobecného záväzného nariadenia č. 4/2015  
                 o miestnych daniach a o o miestnom  poplatku za komunálne odpady  
                                       a drobné stavebné odpady na území obce Oreské 
 
     Všeobecné záväzné nariadenie  o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce Oreské č.4/2016   schválené obecným zastupiteľstvom 
v Oreskom dňa 14.12.2015 sa mení a dopĺňa nasledovne  :  
 
V článku č.9 bod 2 písm.a/ poplatok za zmesový komunálny odpad - 0,033€ za osobu a kalendárny      
                                               deň  - ( 110l – 120l nádoba) 
 
V článku č. 9 bod 2 písm. b/  poplatok za zmesový komunálny odpad - 0,033€ za kalendárny      
                                               deň  pre PO, FO oprávnenú podnikať - ( 110l – 120l nádoba) 
 
V článku č. 10 bod  1, 2, 3, 4, 5,6,7 sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa textom : 
bod  1 : „Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorý sa počas zdaňovacieho 
obdobia odhlási z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v obci Oreské. O vrátenie poplatku 
musí poplatník požiadať písomnou žiadosťou, a to do 30 dní od zrušenia trvalého alebo  prechodného 
pobytu. Obec poplatníkovi vráti alikvotnú časť  poplatku podľa počtu dní zostávajúcich do konca 
zdaňovacieho obdobia“. 
 
bod 2 : „ Obec vyrubený poplatok zníži o 50% poplatníkovi, ktorý podá písomnú žiadosť a preukáže, 
že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nebude zdržiavať na území obce. 
Podkladom ktorým poplatník uvedenú skutočnosť preukáže je : 

a) Potvrdenie zamestnávateľa o mieste výkonu práce 
b) Potvrdenie o návšteve školy 
c) Potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody 
d) Potvrdenie o dlhodobom pobyte v zdravotníckom zariadení alebo v zariadení sociálnych 

služieb mimo územia obce Oreské.“ 
e) Nájomná zmluva, zmluva o ubytovaní 
f) Doklad o zaplatení poplatku v inom meste/obci za rok v ktorom si uplatňuje nárok na 

zníženie 
 

bod 3 : Obec poplatok  zníži o 50% daňovníkom, ktorí  v obci vlastnia nehnuteľnosť, ale v obci nie sú 
prihlásený k trvalému ani k prechodnému pobytu. 
 
Bod 4 : Obec poplatok odpustí zdravotne ťažko postihnutej osobe o 100% na základe písomnej 
žiadosti a preukázaním sa preukazom ZŤP-S. 
 
bod 5 : Obec poplatok odpustí ak sa poplatník počas zdaňovacieho obdobia  nezdržuje vôbec v mieste 
trvalého  alebo prechodného pobytu, na základe písomnej žiadosti a preukázania sa hodnoverným 
dokladom  poplatok sa za takúto osobu nevyrubí.  
 
Bod 6 : Občanovi je možné poskytnúť iba jeden druh úľavy alebo odpustenie poplatku . 
 
 
                                                                                                                      Bc. Agnesa Stričková, v.r.     
                                                                                                                                starostka obce        


