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Dodatkom č. 1 sa VZN 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 

a drobný stavebný odpad mení nasledovne: 

1. v ôsmej časti bod 1 sa pôvodný text „Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov, použitých 

batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného 

kuchynského a reštauračného odpadu.“ nahrádza novým, ktorý znie:  

Poplatok sa platí za: 

a) Činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 

b) Činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 

c) Triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, 

d) Náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho 

odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a 

e) Náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.“ 

2. V ôsmej časti bod 7 sa text „pre fyzické osoby za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad“ nahrádza novým, ktorý znie „v zmysle §78 ods. 1 zákona o odpadoch“ 

3. V ôsmej časti bod 12 sa v spojení „15,00 €/nehnuteľnosť/rok“ vypúšťa slovo 

nehnuteľnosť. A na koniec bodu 12 sa dopĺňa text: „Doklady k úľave je potrebné 

predložiť najneskôr do 31.12. roka, v ktorom vznikla poplatková povinnosť. 

4. V deviatej časti sa číslo účtu nahrádza číslom účtu v tvare IBAN SK56 0200 0000 0000 

2022 2372.  

5. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 5/2015 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad nadobúda účinnosť 

1.1.2017. 

6. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 5/2015 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol schválený 

uznesením OZ 7/2016 dňa 14.12.2016. 

 

V Papradne 15.12.2016 

 

 

                                                                                 Ing. Roman Španihel 

                                                                               starosta obce 


