Všeobecne záväzné nariadenie
obce Sebedín-Bečov č.4/2017
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecno-záväzné nariadenie obce Sebedín-Bečov č.6/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Obecné zastupiteľstvo obce Sebedín-Bečov vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16
ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83 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 o miestnych daniach a poplatku“) sa uznieslo
na tomto:
Všeobecno-záväzné nariadenie obce Sebedín-Bečov č.6/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa
takto:
1. § 6 ods. 3 písm. g znie:
,,priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu v sume
0,33 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,“
2. § 11 ods. 1 znie:
,,a) miesta na miestnej komunikácii v časti obce Sebedín:
- od súp.č. 16 po vstupnú bránu do areálu Poľnohospodárskeho družstva
- od vstupnej brány do areálu Poľnohospodárskeho družstva po bránu do areálu
cintorína
- od súp.č. 27 po súp.č. 33
- od súp.č. 40 po súp.č. 49
- od súp. č. 45 po súp. č. 47
- od súp.č. 52 po posledný dom v smere do doliny
- od súp.č. 56 po súp.č. 57
- od súp. č. 59 po súp. č. 62
a) miesta na miestnej komunikácii v časti obce Bečov:
- od súp.č. 26 po súp. č. 46, vrátane súp. č. 27, 29, 53
- od súp.č. 34 po vstupnú bránu do areálu Poľnohospodárskeho družstva
- od súp.č. 6 po most potoka Zolná
- od súp. č. 15 po súp. č. 11
- pred rodinným domom súp. č. 53
b) miesta na pozemku parc. KN C č. 189/2, 189/3 v okolí kultúrneho domu a obchodu,
k.ú.Bečov,
c) miesta na pozemku parc. KN C 80/8, 548/4 oproti autobusovej zástavke, k.ú. Bečov,
d) miesta na pozemku parc. KN C č. 12/1, KN E č.1388/1 – “grant“, k.ú. Sebedín,
e) miesta na pozemku parc. KN C č. 50/1, 50/4, 354/2 pri obecnom úrade a domove
dôchodcov a domove sociálnych služieb, k.ú. Sebedín,
f) miesta na pozemku parc. KN C č. 143,144 pred autobusovou zástavkou, k.ú. Sebedín,

miesta na pozemku parc. KN E 1410/5, 1387, 1382, 1389/3, 1399/1, 683/1, k.ú.Sebedín
Miesta na pozemku parc. KN C 147/1, 147/2, 147/4 – “Burdoje dvor“, k.ú.Sebedín
miesta na pozemku parc. KN C č. 88/1 pred garážami pri bytovke, k.ú. Sebedín
miesta pozemku parc. KN C č. 344/2 -dvor hasičskej zbrojnice, k.ú. Sebedín
Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať verejné
priestranstvá na:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia na
verejnom priestranstve – pred autobusovou zástavkou na parc. KN C č.144, k.ú Sebedín
a pred kultúrnym domom na parc. KN C č.189/3 a autobusovou zástavkou na parc.
80/8, 548/4, k.ú. Bečov
b) umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve
obce, ktorý je najbližší k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo vlastníka skládky,
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií na pozemku pred
autobusovou zástavkou na parc. KN C č.144, k.ú Sebedín a pred kultúrnym domom na
parc. KN C č.189/3, k.ú. Bečov,
d) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na pozemku pred autobusovou
zástavkou na parc. KN C č.143,144, k.ú Sebedín, na pozemku parc. KN C č. 50/4 pri
obecnom úrade a domove dôchodcov a domove sociálnych služieb, k.ú. Sebedín, na
pozemku parc. KN C č. 88/1 pred garážami pri bytovke, k.ú. Sebedín a na pozemku pred
kultúrnym domom na parc. KN C č.189/2, 189/3 a na pozemku oproti autobusovej
zástavke parc. KN C 80/8, 548/4, k.ú. Bečov,“
g)
h)
i)
j)
k)

3. § 15 ods. 2 znie:
,,2) Platiteľ dane môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,
b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane, číslo účtu v tvare IBAN SK21 5600
0000 0013 9741 1004 vedený v Prima banka Slovensko, a.s.“
4. § 23 ods. 1 písm. a znie:
,,1. Poplatník môže pri množstvovom zbere zaplatiť správcovi dane poplatok:
a) spôsobom
- v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,
- bezhotovostným prevodom na účet správcu dane, číslo účtu v tvare IBAN SK21 5600 0000
0013 9741 1004 vedený v Prima banka Slovensko, a.s.“
Toto všeobecne záväzné nariadenie č.4/2017 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Sebedín-Bečov na svojom zasadnutí dňa 15.12.2017 uznesením č. ................./2017
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

V Sebedíne-Bečove, dňa 30.12.2017
Ing. Ján Škamla
starosta obce
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 30.11.2017
Zvesené z úradnej tabule dňa ..................2017

