OBEC ĎANOVÁ
Dodatku č. 1
z 10. decembra 2015
k Všeobecné záväznému nariadeniu /VZN/
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Ďanová

Na základe s ustanoveniami § 4 ods.3 písm.c) a §6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov
Týmto dodatkom sa VZN mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 v odseku 1 sa vypúšťajú slová „ a drobné stavebné odpady“
2. V § 2 ods. 1 sa suma „0,0411€ os.a deň, t.j.................15 €/rok.“ nahrádza sumou „0,0466 € os.a
deň, t.j.................17 €/rok.“.
3. V § 2 ods. 2 sa suma „0,0411 €os.a deň, t.j.................15 €/rok.“ nahrádza sumou „0,0466 € os.a
deň, t.j.................17 €/rok.“.
4. V § 2 ods. 3 sa suma „0,0547 € os.a deň, t.j.................20 €/rok.“ nahrádza sumou „0,0603 €
os.a deň, t.j.................22 €/rok.“.
4. V § 2 ods. 5 sa suma „0,0411 € os.a deň, t.j.................15 €/rok.“ nahrádza sumou „0,0466 € os.a
deň, t.j.................17 €/rok.“.
5. V § 2 sa na konci dopĺňa Sadzba poplatku pre poplatníka podľa § 78 ods. 1 za drobné

stavebné odpady bez obsahu škodlivín v sume 0,022 € / kg.
6. V § 3 sa v prvej vete vypúšťajú slová „ V obci nie je zavedený množstevný zber, preto“ a
dopĺňa sa odsek 4 v znení „ V obci je zavedený Množstevný zber pre drobné stavebné
odpady, kde poplatok je určený ako súčin sadzby poplatku podľa § 2 a množstva tohto
vyprodukovaného odpadu.
a) Za drobný stavebný odpad na území obce Ďanová sa považuje odpad, ktorý vznikne pri
rekonštrukcii domov, rekreačných chát , chalúp a bežných udržiavacích prác na vykonanie
ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie.
b) Zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje formou množstvového zberu.
c) Drobný stavebný odpad sa zakazuje vhadzovať do zberných nádob a vriec.
d) Pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný prepraviť drobný stavebný odpad na
zberný dvor zberovej spoločnosti Brantner Fatra s.r.o. na ul.Robotníckej 20 v Martine a na
základe vydaného vážneho lístku zaplatí obci Ďanová v hotovosti do pokladne poplatok za
zneškodnenie stanovený v dodatku č. 1/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Ďanová.
e) Na požiadanie zabezpečí obec Ďanová pristavenie veľkoobjemového kontajnera na
vznikajúci drobný stavebný odpad, a to na náklady držiteľa .
Poplatníkovi využívajúcemu množstvový zber poplatok obec fakturuje.

7, V § 8 Splnomocňovacie ustanovenia vypúšťa pôvodný text a nahrádza ho novým textom:
„Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením k 1. januáru zdaňovacieho obdobia
sadzby poplatku v súlade s § 78 ods. 1, hodnotu koeficientu, pri množstvovom zbere spôsob
a lehotu zaplatenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
podľa § 82 ods. 1, podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré
má poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku podľa § 82 ods. 2.
Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia sadzby poplatku aj podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozu v súlade s §
78 ods. 4, zníženie poplatku alebo oslobodenie od poplatku poplatníkovi, ktorým je fyzická
osoba v hmotnej núdzi, fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba.“
Obec zníži poplatok poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi, fyzická osoba
staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo
prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba o 1 €.
K žiadosti je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok na úľavu ( občiansky preukaz,
kartičku poistenca, preukaz ZŤP, rozhodnutie sociálnej poisťovne, alebo úradu práce ) v
termíne do 31.1. zdaňovacieho obdobia.
1. Tento dodatok bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Ďanovej č. 61-2015
zo dňa 10. decembra 2015
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť od 1. januára 2016
Tento dodatok bol vyvesený na úradnej tabuli dňa: 11. decembra 2015.
Tento dodatok bol zvesený z úradnej tabule dňa:
2015.

Ing. Miroslav Ďanovský
starosta obce

