
                         

NÁ V R H

Obec Nesluša v  súlade  s  ustanovením § 6  ods.  2  zákona  SNR č.  369/1990 Zb.  o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR 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 č. 582/2004 Z. z.") ustanovuje toto

Všeobecne záväzné  nariadenie Obce Nesluša č. ......../ 2018, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 7/ 2017

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Čl.  I

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša  č. 7/ 2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady sa mení nasledovne :

1. V  § 3 sa vypúšťa odsek 2, ktorý znie :  
Povinnosť  platiť  poplatok  za drobný stavebný odpad pôvodcovi  odpadu vznikne v tom prípade,  ak
množstvo drobného stavebného odpadu od jedného poplatníka prekročí v kalendárnom roku 1000 kg. 

2. V § 3 doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2. 

Čl. II 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. ...../2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Obce
Nesluša č. 7/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené
uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. .................. dňa ...................... 

2.  Všeobecne záväzné nariadenie  č.  ....../2018,  ktorým sa mení  všeobecne záväzné nariadenie  Obce
Nesluša č.  7/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda
účinnosť 1. januára 2019.

Návrh vyvesený :  27.11.2018
VZN schválené :  
VZN vyvesené :   
VZN zvesené :   



  Ing. Zuzana Jancová 
       starostka obce

Dôvodová správa

1. Názov materiálu - Všeobecne záväzné  nariadenie Obce Nesluša č. ......../ 2018, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie  Obce Nesluša č.  7/  2017 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Zoznam častí, v ktorých boli navrhnuté zmeny:  § 3 odsek 2 a odsek 3.
 

2. Predkladateľ materiálu - Ing. Ján Vojtek, predseda komisie PLVH a ochrany ŽP

3. Dôvod navrhovanej zmeny - dôvodom predloženia je, že obyvatelia obce Nesluša odovzdávajú
obecnému úradu drobný stavebný odpad, ktorý nie je dôsledne očistený,  často krát obsahuje
ťažké kovy, komunálny odpad a iné časti odpadov, čo bolo zistené pri náhodných kontrolách.

4. Dopad na rozpočet – čiastočné navýšenie príjmu za poplatok ale aj zvýšenie nákladov za drvenie

5. Návrh na uznesenie - Odporúčam prijať Všeobecne záväzné  nariadenie Obce Nesluša č. ......../
2018,  ktorým sa  mení  Všeobecne  záväzné  nariadenie  Obce  Nesluša  č.  7/  2017 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


