
Návrh dodatku č. 3 

k VŠEOBECNE ZÁVAZNÉMU NARIADENIU  č. 2/2012 

obce  H o r o v c e 

o miestnych daniach a miestnom poplatku o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horovce 

 

I. 

Obecné zastupiteľstvo obce Horovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia 

§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , zák.č. 

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady a ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene 

a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „ zákon o odpadoch ) sa uznieslo na tomto dodatku 

č. 3  Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2012., ktoré sa dopĺňa : 

 

Čl.  10, § 29, ods.1 – Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,  

sa dopĺňa text: 

-  „a v zmysle Čl. V zákona 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, odst, 3, ktorým sa merní a dopĺňa § 78 zákona 582/2004 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov) v nasledovnom znení“ : 

a) 0,030 € za 1 kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín, 

 

Cl. 10, § 31,   – Vyrúbenie poplatku, vznik a zánik poplatkovej povinnosti – sa dopĺňa 

ods. 6  v nasledovnom znení : 

- „Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. 

Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia, okrem poplatku určeného v ods.3,4 a 5)“ 

 

Cl. 10,  § 34 – Splatnosť  poplatku  za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  sa 

dopĺňa písm. d) v nasledovnom znení : 

„ pri drobnom stavebnom odpade bez obsahu škodlivín je poplatok splatný bez 

vyrubenia do výšky 200 € v hotovosti do pokladne obecného úradu a to pri odovzdaní 

stavebného odpadu“. 

 

II. 

Čl. 10, § 36, bod 5: 

„ VZN č. 2/2012 pre rok 2013 nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013“  



sa nahrádza novým znením: 

„ VZN  č. 2/2012 pre rok 2016 nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2016“ 

 

1/  Ostatné ustanovenia VZN obce Horovce  č. 2/2012  nedotknuté týmto  návrhom dodatku  

č. 3. zostávajú v platnosti. 

2/ Tento návrh dodatku č. 3  ku VZN č. 2//2012, schválilo obecné zastupiteľstvo obce 

Horovce na svojom zasadnutí dňa ................, uznesením č. ......../2015. 

3/  Tento dodatok  č.3   ku  VZN č. 2/2012  nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia. 

 

 

V Horovciach, dňa 25.11.2015 

 

 

                                                                                                         Milan  V e l a s 

                                                                                                          starosta obce 
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