Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Obec Sučany v súlade s § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 77 a nasl. zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.) vydáva tento
dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Sučany č. 2/2012 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Čl. 1 Predmet dodatku
A) Mení sa § 3 VZN č. 2/2012 na nasledovné znenie:
„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.“
B) Mení sa ods. 6 v § 7 VZN č. 2/2012 na nasledovné znenie::
„Pri množstvovom zbere komunálneho odpadu obec určí poplatok za komunálny odpad ako súčin
frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným
systémom zberu komunálnych odpadov.“
C) Dopĺňa sa ods. 7 do § 7 VZN č. 2/2012 s nasledovným znením:
„Pri množstvovom zbere drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín obec určí poplatok za
drobný stavebný odpad ako súčin sadzby a objemu tohto odpadu zisteného na základe potvrdenia
/vážneho lístku/ o množstve skutočne odobratého drobného stavebného odpadu bez obsahu
škodlivín na určenom odbernom mieste v obci /zbernom dvore/.“
D) Mení sa ods. 2 v § 9 VZN č. 2/2012 na nasledovné znenie:
„Obec Sučany stanovuje pri množstvom zbere sadzbu poplatku za komunálny odpad vo výške
0,047 € za jeden kg komunálneho odpadu.“
E) Dopĺňa sa ods. 3 do § 9 VZN č. 2/2012 s nasledovným znením:
“ „Obec Sučany stanovuje pri množstvom zbere sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad bez
obsahu škodlivín vo výške 0,015 EUR za jeden kg drobného stavebného odpadu bez obsahu
škodlivín.“
F) Pôvodný ods. 3 v § 9 VZN č. 2/2012 sa prečísluje na ods. 4.
G) Mení sa ods. 1 v § 10 VZN č. 2/2012 na nasledovné znenie:
„Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok za komunálny odpad rozhodnutím
za celé zdaňovacie obdobie, v ktorom bude stanovená splatnosť tohto poplatku.“
H) Mení sa ods. 1 v § 11 VZN č. 2/2012 na nasledovné znenie:
„Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber komunálneho odpadu platia poplatok za
komunálny odpad na základe písomného predpisu doručeného Obcou Sučany.“

I) Dopĺňa sa ods. 3 do § 11 VZN č. 2/2012 s nasledovným znením:
„ Obec vyberie poplatok za drobný stavebný odpad v hotovosti priamo do pokladne obce cez
príjmový pokladničný doklad, bez vydania rozhodnutia, a to na základe predloženého vážneho
lístka od poplatníka.“
J) Dopĺňa sa ods. 4 do § 11 VZN č. 2/2012 s nasledovným znením:
„Zo strany obce je priebežne vykonávaná kontrola plnenia oznamovacej povinnosti poplatníkov o
množstve uloženého drobného stavebného odpadu do zberného dvora. V prípade zistenia nesúladu
bude poplatníkovi poplatok za drobný stavebný odpad vyrúbený dodatočne vydaním rozhodnutia,
v ktorom bude stanovená splatnosť tohto poplatku.“
Čl. 2 Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch sa uznieslo na vydaní tohto dodatku č. 2 k VZN č. 2/2012 na
svojom zasadnutí dňa 14. 12. 2015 uznesením č. 166/2015 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára
2016 okrem bodu A), ktorý nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2016.
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