Všeobecne záoiizné nariadenie obce Kolta č.712017 o dani za psa, ilani

za užíaanieoerejniho priestranshla, ilani zapredajné automaty, dani za
neoýherné hracie prístroje a miestnom poplatku za komunúlne odpaily
n drobné staaebné odpady narok2012 a ďalšie zdaňoaacie obdobia

Obec Kolta v súlade s ustanovením $ 6 od".

l Zákonač.369/1990

Zb. o obecnom

zriadenívzneníneskoršíchpredpisovaustanoveniami s 25' $ 33, s 47,s55, $ 78 a $ 79
zákona č.58a2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskodích predpisov u s t a n o v u j e

sí

úoodnéustanooenie
Toto všeobecne záv'ázlé nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane za
psa, dane za užívanieverejného priestranswa, dane za predajné automaty, dane za
neýherné hracie prístroje a miestneho poplatku za komunálne odpady na územíobce
Kolta v zdaňovacom období roku 2012 a v ďalších zdaňovacích obdobiach.
1.

DÁN ZA PsA
s2

Sadzba ilane
1' Správca dane na

územícelej obce Kolta urfuje ročnúsadzbu dane za psa vo v'ýške 4,00

eura za jedného psa.

DÁtÝ

za uŽÍvaNrc lr;RE]NÉHa PRIEsrRÁNsTyÁ
s3

Sadzba dane
územícelej obce Kolta urfuje ročnúsadzbu dane za užívanieverejného
priestranswa na 0,200 eura za V.oždý aj začý m2, osobitne užívanéhoverejného
priestranswa ak'aždý aj začý deň a za dočasnéparkovanie motorového voziďa za každú
aj začatúhodinu a jedno parkovacie miesto.
1. Správca dane na

Dá]Ý

zA

PREDAINE AtnoMATy

s4

Sailzba ilane

/
rízemícelej obce Kolta určuje rďnú sadzbu dane za predajné automaty
na 331'93 eura za jeden predajný automat na kalendárny rok.
1. Správca dane na

DďÝ ZA NEVýTIERTIIÉ HRAaIE rnÍsrno7r
s5
Sadzba dane

ríaemícelej obce Kolta určuje ročnúsadzbu dane za neýherné hracie
prístroje na 33L,93 euÍa za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok.
1. Správca dane na

MlEsTNy P)PLAT)K ZA K)MIINÁLNE oDPADy
A DRaBNÉ sTAwBNÉ oDPADy

s6

Sailzbapoplatku
l'. Správca dane na územícelej obce Kolta urfuje ročnúsadzbu poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad na 5 eur za osobu a kalendárny rok.
2. Spnívca dane urfuje poplatok na určenéobdobie, ktorým je kalendárny rok.

osLoBoDENIE oD

s7
DA\,\IE

A ZNÍŽEME DAI:\IE

1. Správca dane poskynrje zníženiedane za psa vo rnýške:

- 50Vo z daňovej povinnosti pre držitela psa,
zdravotným postibnutím.

ktoý vlastní preukaz

občana s ťažlcým

s8

zÁwanČNÉusTÁNoIZENIE
účinnostitohto všeobecne záťazného nariadenia o dani za psa, dani za užívanie
verejného priestranswa, dani za predajné autonaťy' dani za neýherné hracie prísuoje
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje
Všeobecne záváztté nariadenie na rok 2009 a ďalšie zdaňovacie obdobia č.a2009 zo dňa
1. Dňom

15.12.2008.
2. obecné zastupitelswo obce Kolta sa na tomto všeobecne závázrror:;. nariadení o dani za
psa, dani za užívanieverejného priestranstva, dani za predajné automaty' dani za

/
neýherné hracie prístroje a miestnom poplatku za komunrílne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2012 aďalšie zdaňovacie obdobia uznieslo dňa 12.12.2011 .

se

účrrrrrvosŤ
Toto nariadenie nadobúda účinnosť1' januára 2012.

Vyvesené: 13.12'2011
Zvesené: 28.12.2011

Všeobecne záv'ázné nariadenie obce Kolta o dani za psa, dani za užívanieverejného
priestranswa, dani za predajné automaty' dani za neýherné hracie prfutroje a rniestnom
PoPlatku za komunálne odpady adrobné stavebné odpady na územíobce Kolta na rok
2o12 aďalšie zdaňovacie obdobia ě. 7/20It bolo schválené uznesením obecného
zastupitelswa č. 0a n/20ll.

