
 

Dodatok č. 1 

k  Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady 
 

   Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž vo veciach územnej samosprávy na základe 

ustanovenia § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so  zákonom č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov a podľa § 78 ods. 1 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

 

vydáva tento  

 

Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nandraž ( Ďalej len „Dodatok“). 

 

Všeobecne záväzne nariadenie Obce Nandraž č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nandraž sa mení 

a dopĺňa takto: 

 

V článku VIII. Poplatok sa za prvý odstavec s názvom Sadzba poplatku a hodnota 

koeficientu sa dopĺňa druhý odstavec: 

 

Drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 

 

1. Obyvateľ obce je povinný prepraviť (na vlastné náklady) vzniknutý drobný stavebný odpad 

bez obsahu škodlivín na príslušnú skládku, ktorou pre obec Nandraž je Skládka v Starni. Sídlo 

firmy, ktorá prevádzkuje skládku Brantner Tornaľa s. r. o.. Košická 344, 979 01 Rimavská 

Sobota, IČO: 48211010. 

2. Poplatok za zneškodnenie drobného stavebného odpadu bez škodlivín je 0,03664 €/kg ( 

prepočet na tonu je 36,64 €). 

3. Poplatok obyvateľ obce uhradí ihneď pri odovzdaní drobného stavebného odpadu bez 

škodlivín na skládke za skutočne odovzdané množstvo. 

4. Pred odvozom drobného stavebného odpadu bez škodlivín na Skládku v Starni je obyvateľ 

povinný vyzdvihnúť si na Obecnom úrade v Nandraži potvrdenie o pobyte alebo o vlastníctve 

nehnuteľnosti k odovzdaniu drobného stavebného odpadu bez škodlivín na skládku. 

 

Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016. 

 

Návrh Dodatku  č. 1 k VZN č. 1/2014 bol vyvesený na úradnej tabuli dňa: 25.11.2015. 

Na tomto Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2014 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž dňa 

11.12.2015 uznesením č. 59/2015. 

 

V Nandraži, 15.12.2015 

 

Ing. Marian Laciak 

starosta obce 



 


