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Mesto Nová Dubnica podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon NR SR č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov a zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v y d á v a pre
Mesto Nová Dubnica toto

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Dubnica
č. 8/2016
o doplnení a zmene VZN Mesta Nová Dubnica č. 13/2015 O poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
( ďalej len nariadenie)

Článok 6 - vypúšťa sa bod 1 a nahrádza sa novým, ktorý znie:
1. Poplatok mesto vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
Poplatok sa zaokrúhľuje na euro centy nadol. Poplatníkom, ktorí využívajú
množstvový zber, mesto vystaví za poskytnuté služby faktúru. Faktúra bude vystavená
na základe písomnej žiadosti poplatníka o množstvový zber. Splatnosť faktúry bude
30 dní od jej doručenia poplatníkovi, úhrada faktúry je možná buď v hotovosti (do
300,- €, v zmysle článku 7 ods. 3 VZN ) v pokladni mestského úradu, bankovým
prevodom na účet mesta uvedený vo faktúre, alebo vkladom v hotovosti na účet mesta.
Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo faktúry.
Článok 7 – vypúšťa sa znenie názvu článku 7 a nahrádza sa novým, ktorý znie:
Úhrada a splatnosť poplatku
Článok 7 – vypúšťa sa bod 3 a nahrádza sa novým, ktorý znie:
2. Poplatník môže platbu za miestny poplatok vykonať:
- bezhotovostným prevodom z účtu daňovníka na účet Mesta Nová Dubnica
- vkladom v hotovosti na účet Mesta Nová Dubnica
- v hotovosti správcovi dane do pokladne mesta na Klientskom centre mestského
úradu na základe identifikačných údajov uvedených v rozhodnutí, faktúre, a to
výlučne pri platbách do 300,00 € vyrubených rozhodnutím, alebo na základe
vystavenej faktúry (v zmysle § 55 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní
v znení neskorších predpisov).
Pri platbe do pokladne mestského úradu je potrebné predložiť rozhodnutie, ktorým bola
daňovníkovi vyrubená alebo uložená daňová povinnosť a na požiadanie zamestnanca
mestského úradu aj občiansky preukaz.

Pri platbe v hotovosti alebo pri bezhotovostnom prevode z účtu daňovníka je potrebné
správne vyplniť identifikáciu platby- variabilný, konštantný a špecifický symbol.

Článok 7 - dopĺňa sa o nový bod č. 4, ktorý znie:
4. Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti priamo v zbernom
dvore správcovi dane, t.j. poverenému zamestnancovi mesta. Zamestnanec je povinný
na prijatú platbu v hotovosti vydať príjmový pokladničný doklad. Limit úschovy
hotovostných platieb na zbernom dvore je 300,00 €. V prípade prekročenia tohto
limitu je zamestnanec zberného dvora povinný odviesť finančnú hotovosť do pokladne
mestského úradu spolu s vyúčtovaním poplatkov, najneskôr v prvý nasledujúci
pracovný deň po prekročení limitu.
Poplatok sa platí pri každom odovzdaní a za skutočne odovzdané množstvo drobného
stavebného odpadu.
Príloha č. 1 k VZN č. 13/2015 – Sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady – menia sa sadzby za drobný stavebný odpad nasledovne:
-

Drobný stavebný odpad vytriedený, bez prímesí určený na recykláciu – sadzba v € za 1
kilogram odpadu – 0,025 €/kg odpadu
Drobný stavebný odpad netriedený určený na zneškodnenie na skládke odpadov – sadzba
v € za 1 kilogram odpadu – 0,040 €/kg odpadu
Záverečné ustanovenie

1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici
č. 135/2016 dňa 14. 12. 2016.
2. Nariadenie nadobúda účinnosť 01. januára 2017.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

