Všeobecne záväzné nariadenie
Dodatok č. 1
TURČIANSKE TEPLICE

MESTO TURČIANSKE TEPLICE

Číslo 7/2015

Výtlačok 1- 2- 3

v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva

DODATOK Č. 1
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území mesta Turčianske Teplice
Návrh tohto dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) na pripomienkovanie v zmysle
§ 6 ods. 4zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa
Zverejnené na internetovej stránke mesta dňa
Dátum začiatku pripomienkového konania
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania

30.11.2016
30.11.2016
1.12.2016
10.12.2016

Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Mesto Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice
- elektronicky na adresu: prednosta@turciansketeplice.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Dňa
Schválené uznesením č.
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa
VZN nadobudlo účinnosť dňom

11.12.2016

15.12.2016
16.12.2016
1.1.2017

Mgr. Igor Hus
primátor mesta

DODATOK Č. 1
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 7/2015
zo dňa 15.12.2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Turčianske Teplice (ďalej len VZN).
Mestské zastupiteľstvo v Turčianskych Tepliciach v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje
tento dodatok č. 1 k VZN, ktorým sa upravuje všeobecne záväzné nariadenie mesta takto:
I.

Ruší sa pôvodný § 1 a nahrádza sa novým § 1 nasledovne:
§1
Predmet poplatku

1) 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. Správu poplatku vykonáva Mesto Turčianske Teplice (ďalej len „mesto“ alebo „správca
poplatku“) a poplatok je príjmom rozpočtu mesta. Výnos poplatku sa použije na úhradu
nákladov spojených s nakladaním s komunálnym odpadom.

II. V § 8 Spoločné a záverečné ustanovenia v ods. 2 sa za celý pôvodný text dá čiarka
a následne sa veta doplní:
„ v znení dodatku č. 1 k VZN, schválenom Mestským zastupiteľstvom v Turčianskych
Tepliciach dňa 15.12.2016 uznesením č. 98/2016, účinný dňom 1.1.2017.“
III. Dopĺňa sa v § 8 ods. 3 text „Dodatok č.1 k VZN nadobudne účinnosť dňom 1.1.2017.“
V Turčianskych Tepliciach, dňa 15.12.2016
Mgr. Igor Hus
primátor

