Všeobecne záväzné nariadenie Obce Spišské Hanušovce
č. 8/2015, ktorým sa mení VZN č. 4/2014
o miestnych daniach a miestnom poplatku
Obecné zastupiteľstvo v Spišských Hanušovciach podľa § 4 ods. 3 písm. c) v spojení s § 6
ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa
zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“):

1.

§ 29 VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku znie takto:
1. Obec nemá zavedený množstvový zber komunálneho odpadu.
2. Obec má zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.
3. Sadzbu poplatku za komunálny odpad Obec Spišské Hanušovce ustanovuje vo výške
0,033€ za osobu a kalendárny deň.
4. Obec Spišské Hanušovce ustanovuje sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad bez
škodlivých látok vo výške 0,05 € za 1 kg, pričom poplatok sa určí ako súčin sadzby
poplatku a hmotnosti odobratého drobného stavebného odpadu.

Ostatné ustanovenia VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku ostávajú
nezmenené v platnosti
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo Spišské Hanušovce na
svojom zasadnutí dňa 14. 12. 2015 uznesením č. 61/12/2015.
2.

V Spišských Hanušovciach
28. 11. 2015
Ing. Jozef Dudžák
starosta obce

Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli
obce:

dňa : 29. 11. 2015

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom vyvesené
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(publikované) na úradnej tabuli obce :

dňa : 15.12. 2015

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce :

dňa : 31. 12. 2015

pečiatka

podpis: ..................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť:

dňa : 01. 01. 2016

pečiatka

podpis: ..................................
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