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Obec Belá v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1) a § 11 ods. 4, písm. d), e)
a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 

č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

vydáva

 Všeobecne záväzné nariadenie obce  č. …../2021, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2019 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
nasledovne:

I. ČASŤ

1.    § 19  Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

-  bod 1 v písm. a) sa mení sadzba poplatku nasledovne:

sadzba poplatku sa určuje vo výške  0,0548 EUR za osobu a kalendárny deň

-  bod 1 písm. b) sa mení sadzba poplatku nasledovne:

sadza poplatku sa určuje vo výške 0,0548 EUR

-  bod 1 písm. c) sa mení sadzba poplatku nasledovne

sadza poplatku sa určuje vo výške 0,0548 EUR

2. § 20 Vrátenie poplatku

v bode 1 za písm. a ) sa vloží bod b) s nasledovným textom

b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (zrušenie trvalého, resp. prechodného pobytu, zánik
práva užívania nehnuteľností  na základe predajnej zmluvy, nájomnej zmluvy)

3. § 21 Odpustenie, zníženie poplatku

v bode 1 sa ruší text v písm. a), b), c), ktoré sa nahrádzajú nasledovným textom:

a) potvrdenie o ubytovaní v zariadení sociálnych služieb
     b) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu

c)  študenti  stredných škôl  a vysokých škôl  -  potvrdenie o ubytovaní  na internáte,  alebo  
potvrdenie o nájomnom ubytovaní mimo svojho bydliska  a potvrdenie o návšteve školy  
v zahraničí
d) potvrdenie o pobyte  na území iného štátu a doklad o pracovnej činnosti, ktorú vykonáva
v cudzine



II. ČASŤ

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce
Belá č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Belá bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce
Belá uznesením č.  ………………………………...dňa ………………………..

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  01. 01. 2022.

                  Klaudia Pintérová
                                                                                                    starostka  obce Belá


