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Obec Jovsa na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

v y d á v a 

 

 

DODATOK č. 1/2021 

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Jovsa č. 3/2019 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Článok 1 

Predmet Dodatku 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1. Znenie § 12 ods. 5 písm. e) Všeobecne záväzného nariadenia obce č.3/2019 sa 

mení na: 

e) 0,06 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín 

 

2. § 12 Všeobecne záväzného nariadenia obce č.3/2019 sa dopĺňa o odsek 11, ktorý 

znie: 

Správca dane, na základe písomnej žiadosti, odpustí poplatok za komunálne odpady 

poplatníkovi, ktorý preukáže, že sa v zdaňovacom období viac ako 90 

dní nezdržiaval alebo sa nezdržiava na území obce. A zároveň doloží: 

 rozhodnutie o vyrubení poplatku, kde sa občan prechodne zdržiava a doklad 

o zaplatení poplatku v inej obci, za rok, v ktorom si uplatňuje nárok na 

odpustenie alebo 

 potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci, za rok, v ktorom si uplatňuje 

nárok na odpustenie. 

                                           Článok 2 

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Jovsa č. 3/2019 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ostávajú v 

platnosti v pôvodnom znení. 

                                          Článok 3 

                              Záverečné ustanovenia 

 

1. Prijatím tohto Dodatku sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 

3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

2. Tento Dodatok bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Jovsa dňa 

15.12.2021, uznesením č. 53/2021. 

3. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Jovsa č. 3/2019 nadobúda 

účinnosť dňa 1.1.2022. 

 

                                                                                                     Mgr. Ľubica Čornejová,v.r. 

                                                                                                                     starostka obce 


