Obec Baďan v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady v znení neskorších predpisov, vydáva tento
Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 1/2016
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Baďan
Týmto dodatkom sa:
 mení:
§38
Sadzba poplatku
1. Fyzická osoba prihlásená na trvalý pobyt v obci – sadzba poplatku na osobu a kalendárny
deň je stanovená vo výške 0,0274 € t. j. 10,00 € na osobu za kalendárny rok. Splátka
poplatku je splatná v štyroch splátkach (štvrťročne) prostredníctvom SIPO, prípadne
v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Baďane, do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
2. Fyzická osoba, ktorá na území obce vlastní alebo užíva nehnuteľnosť – sadzba poplatku je
stanovená vo výške 0,0247 € za 1 liter komunálnych odpadov. Splátka poplatku je splatná
v jednej splátke do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
3. Ostatní – živnostníci, priemysel, potravinové obchody, kancelárie... – sadzba poplatku je
stanovená vo výške 0,0247 € za 1 liter komunálnych odpadov. Splátka poplatku je splatná
v jednej splátke do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
4. Množstvový zber komunálneho odpadu v obci nie je zavedený. Pokiaľ fyzická osoba,
fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba požiada o množstvový zber, obec
zabezpečí dovoz kontajnera z Technických služieb Banská Štiavnica, pričom dovoz
kontajnera, odvoz kontajnera aj zneškodnenie odpadu si objednávateľ hradí sám.
Pre množstevný zber sú stanovené sadzby poplatkov za:
- komunálny odpad, vo výške 0,020 € za 1 liter komunálnych odpadov,
- zmiešaný drobný stavebný odpad (vyvážaný na Technické služby Banská Štiavnica),
vo výške 0,050 € za 1 kg komunálnych odpadov,
- výkopová zemina, kamenivo, tehly, kusy betónu a keramiky – využiteľný na terénne
úpravy, vo výške 0,015 € za 1 kg komunálnych odpadov.
 dopĺňa:
§38a
Určenie poplatku
1. Ak v obci nie je zavedený množstvový zber, obec určí poplatok na zdaňovacie obdobie, ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má
alebo bude mať poplatník v obci trvalý pobyt,
b) súčin sadzby poplatku, objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozov, ktorú poplatník na
území obce vlastní alebo užíva.

Ostatné ustanovenia vo Všeobecne záväznom nariadení obce Baďan č. 1/2016 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Baďan, zostávajú nezmenené.
Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Baďan č. 1/2016 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Baďan, bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Baďan, dňa 07.12.2017, uznesením č.
8/2017.
Účinný od 01.01.2018.
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