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                                             Dodatok  č. 1/2015 

                                                                                                   

 k  Všeobecne záväznému nariadeniu  č. 4/2013 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady   

 

Čl. 1 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  na  základe § 6 ods. 1 zák. SNR 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    

mení  a dopĺňa   pre   územie  obce  Sulín  toto VZN takto:                            

                     

1. V Čl. 10  ods. 5 sa dopĺňa písm. c), ktoré znie :  

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad  je  0,015  €  za kilogram drobných stavebných 

odpadov bez obsahu škodlivín. 

Obec v prípade záujmu obyvateľov objedná službu zabezpečujúcu nakladanie s drobným 

stavebným odpadom od zberovej spoločnosti. Zabezpečí jeho preberanie a stanovenie hmotnosti 

DSO prineseného obyvateľom a následne vyrubí poplatok s úhradou v hotovosti na obecnom 

úrade.  

Lehota zaplatenia za DSO je do 15. dní.  

 

2. V Čl. 10  ods. 6 sa dopĺňa písm. a) , ktoré znie:  

       Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov bez obsahu 

škodlivín sa určuje ako súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti drobných stavebných odpadov 

za kalendárny mesiac. Celková hmotnosť drobného stavebného odpadu za kalendárny mesiac sa 

vypočíta ako súčet hmotnosti uvedených na jednotlivých vážnych lístkoch. Vážne lístky dodá 

správcovi poplatku právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ oprávnená na zber drobného 

stavebného odpadu podľa osobitného predpisu 18a) najneskôr  v posledný deň kalendárneho 

mesiaca.  
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                                                                 Čl. 2 

 

       Prechodné ustanovenie k úprave účinnej k 1. januáru 2016 

 

Ustanovenie ods. 5 písm. c)  tohto nariadenia sa od 1. januára 2016 do 30. júna 2016 

neuplatňuje.  

 

                                                               Čl. 3 

                                              Záverečné ustanovenia  

 

1. Tento dodatok č. 1 k VZN 4/2013 bol prejednaný   na Obecnom zastupiteľstve v Sulíne dňa 13. 

decembra 2015. 

2. Tento dodatok  nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. 1 druhý bod, ktorý nadobúda 

účinnosť 1. júla 2016.  

 

 

 

                                                 

                                                                                          Štefan Romaňák 

                                                                                             Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa:   27.11.2015 

Zvesené dňa: 12.12.2015 


