
          

          

DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce 

Pružina č. 4/2014 zo dňa 05.12.2014 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Pružina 

 

 

 

    Platnosť od: 

    01.01.2016  

             Vyvesené na úradnej tabuli:  14.12.2015         

                Zvesené z úradnej tabule:  30.12.2015 

 

 

Úvodné ustanovenie 

 

         Obec Pružina na základe § 6 ods. 1 zákona 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 v znení neskorších predpisov (ďalej  len zákon č. 582/2004 Z. z.) vydáva tento 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Pružina o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Predmet dodatku 

Všeobecne záväzne nariadenie obce Pružina o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady sa  dopĺňa takto: 

1.   Čl. 15  POPLATOK ZA DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 

2.   V čl. 15 sa dopĺňa nový bod: 

 

         „1)  sadzba poplatku je 0,05 € za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu  

škodlivín“ 

 

3.  V čl. 15 sa dopĺňa nový bod: 

„2) Poplatok  za drobné stavebné odpady zaplatí poplatník obci do 7 dní odo dňa 

odovzdania drobných stavebných odpadov v zbernom dvore v hotovosti v pokladni 

obecného úradu. Pri odovzdaní drobných stavebných odpadov na zbernom dvore si 

poplatník prevezme od zodpovedného pracovníka vyplnené tlačivo s jeho identifikačnými 

údajmi (meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, dátum narodenia) 

a údajom o hmotnosti odovzdaných drobných stavebných odpadov, ktoré bude 

podkladom pre zaplatenie poplatku. Poplatok sa určí ako súčin sadzby poplatku 

stanovenej v čl. 15 ods. 1 a hmotnosti odovzdaných drobných stavebných odpadov 

v zbernom dvore“. 

                                                                    



 

 

Záverečné ustanovenia 

1) Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Pružina o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne dopady a drobné stavebné odpady na území obce Pružina 

bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 66/2015 z 11.12.2015. 

 

2) Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Pružina o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť dňa 

01.01.2016. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Michal Ušiak   
                                                                                                                  starosta obce 
 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




