
                                                                                           
                                          
                             VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  OBCE  NÁNA 

                                                            č. 3/2022      
        O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ 
                                                          ODPADY
                                                na kalendárny rok 2023

         Obec   Nána  v súlade  s  ustanovením   § 6  ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších  predpisov, zákona č. 563/2009 Z.z. zákon o správe daní a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov  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  prepisov  u s t a n o v u j e                              
                                       

                                                                   
                                                                  Čl. 1                              
                                                 Základné  ustanovenia 

(1) Obecné   zastupiteľstvo Obce Nána  podľa  § 11 ods. 4  písm. d) a e)  zákona  č.
      369/1990 Zb. o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  v nadväznosti na
      zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
      a drobné stavebné odpady  ukladá s účinnosťou od 01.01 2023 miestny poplatok  
      za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( .ďalej len „poplatok“).

(2) Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje:
      a) sadzbu poplatku,
      b) vyrúbenie poplatku a spôsob zaplatenia poplatku,
      c) prechodné ustanovenie,
      c) záverečné ustanovenia.

                                                                Čl. 2                                                                
                                                      Sadzba poplatku

V obci Nána je zavedený množstvový zber komunálneho odpadu.

(1) Obec Nána určuje sadzbu poplatku nasledovne:

       Sadzba poplatku je 0,045€ za kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.

(2)  Obec Nána určuje poplatok za plastové odpadové vrecia  na komunálny odpad
       s maximálnym objemom 120L - 2,00 €/nálepka. 

Sadzba Objem Minimálny Cena Suma minimálneho

poplatku v € nádoby počet za 1 odvoz ročného poplatku

(za 1liter/1odvoz) v litroch odvozov za rok v € v €

0,025 120 6 3,00 18,00

0,025 240 6 6,00 36,00

0,025 1100 6 27,50 165,00



                                                              Čl. 3
                       Vyrúbenie poplatku a spôsob zaplatenia poplatku 

(1) Poplatníci budú platiť na základe frekvencie (počtu odvozov). Minimálny počet odvozov je
      stanovený na 6 odvozov za rok.

(2) Poplatníci musia mať označené smetné nádoby náramkom. Presný počet vyložených  
     smetných nádob nie je stanovený. Smetné nádoby bez označenia náramkom nebudú 
     vyprázdnené. Odpadové vrecia bez nálepky nebudú odvezené. 
     Prvý minimálny odber náramkov pre obyvateľov na domácnosť, podnikateľom a
     právnickým osobám, ktoré užívajú nehnuteľnosť na území obce Nána je stanovených
     na 6ks (t.j. počet plánovaných min. odvozov za rok).
     
(3) Poplatok za náramky na smetné nádoby a nálepky na odpadové vrecia je možné uhradiť
     fyzickým osobám v hotovosti v pokladni na miestnom obecnom úrade, podnikateľom 
     a právnickým  osobám  v hotovosti, prevodom na účet obce na základe vystavenej faktúry  
     alebo na základe vystaveného rozhodnutia.
    
                                                           Čl. 4
                                            Prechodné ustanovenie

Poplatkové konanie začaté pred 01.01 2023 sa dokončí podľa doterajších predpisov. Vznik a 
zánik daňovej povinnosti a práva s tým spojené vzniknuté do nadobudnutia účinnosti tohto 
VZN sa budú posudzovať podľa doterajších predpisov.
                                                              
                                                           Čl. 5
                                           Záverečné ustanovenia

(1) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za
     komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie
     o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022    
     schválené dňa 01.12.2021 uznesením OZ č.16/01122021.

(2) Obecné zastupiteľstvo obce Nána sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o miest-
     nom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023 uznieslo dňa 
     12.12.2022 uznesením OZ č. 2/12122022.

(3) Návrh VZN bol zverejnený dňa 25.11.2022 pred rokovaním obecného zastupiteľstva
     v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
     predpisov.

                                                          Čl. 6
                                                      Účinnosť

Toto  nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia obecným zastupiteľstvom v Náne 
a nadobúda účinnosť dňom  01.01.2023.                                

                                                                                             Dezider Molnár
                                                                                              starosta obce
Dátum vyvesenia návrhu: 25.11.2022 
Dátum zvesenia návrhu VZN: 11.12.2022
Po schválení OZ vyvesené dňa: 13.12.2022


