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Všeobecné záväzné naradenie
č..2/2010

o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom
a s drobným stavebným odpadom a elektroodpadmi z
domácností
na území obce Slavoška.

Obecné zastupiteľstvo v SLAVOŠKE na základe ustanovenia § 6 ods.1 a púodľa § 11 ods.
4 písm g zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s §
39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Zb. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (
ďalej len zákon) sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Slavoška č.
2/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
a elektroodpadmi z domácností na území obce Slavoška ( ďalej len nariadenie)
Článok 1.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje na území obce podrobnosti o spôsobe zberu
a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek
komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi
a elekroodpadmi z domácností, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odapdov a na
zneškodňovanie odpadov.
Článok 2.
Záväznosť nariadenia.
Toto nariadenie sa vzťahuje na nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi a elektroodpadmi z domácností vznikajúcimi na území obce Slavoška(ďalej len
obec)
Toto nariadenie je záäazné pre pôvodcu uvedených odpadov, ktorým je:
- fyzická osoba,ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý alebo prechodný pobyt.
- právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, pri činnosti ktorej vzniká komunálny
odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce,určenú na podnikanie.
- fyzická osoba, právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ ktorá vlastní alebo má
v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce slúžiacej na prechodné ubytovanie,
individuálnu rekreáciu ako je záhrada, byt,chata alebo nebytový priestor.
Článok 3.
Základné pojmy
(1) Odpadom je vec, ktorej sa chce majiteľ zbaviť, alebo tiež hnuteľná vec, ktorej
odstránenie je potrebné z hľadiska starostlivosti o zdravé životné prostredie.
(2) Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia,ktorých pôvodcom je
právnická osoba alebo FO-podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom
výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti práv.osoby a FOpodnikateľa, za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich
osobám na individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad,chát, chalúp, alebo na
parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä
z garáží. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení
verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce,
a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane cintorína.

(3) Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udrživacích prác vykonávaných fyzickou
osobou na stavebnej nehnuteľnosti ( dom,chatra, garáž a i.) vrátane súvisiaceho
príslušenstva(chodníky,ploty múrov a i)pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému
úradu alebo na ktoré sa nevyžaduje stav.povolenie ani ohlásenie.
(4) Zložka komunálnych odpadov je ich časť,ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť
ako samostatný druh odpadu.
(5) Pôvodca odpadu je každý,koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva
úpravu,zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi,pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy
alebo zloženia týchto odpadov.
(6) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo FO alebo PO u ktorej sa odpad nachádza.
(7) Nakladanie s odpadmi je zber odapdov,preprava a zhodnocovanie odpadov, ich
zneškodňovanie vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
(8) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek
odpadov.
(9) Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.
(10) Elektrozariadenia sú zariadenia,ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo
elektromag.pole a zariadenia na výrobu,prenos,meranie takého prúdu apoľa a ktoré sú
určené na použitie pri hodnote napäatia do 1000 V pre striedavý prúd a do 1500 V pre
jednosmerný prúd.
(11) Elektroodpad sú elektrozariadenia,ktoré sú odpadom vrátane komponentov,
konštrukčých dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase
keď sa ho držiteľ zbavuje.
(12) Elektroodpad z domácností je odpad,ktorý pochádza z domácností FO
a z obchodných,priemyselných zdrojov.

Článok 4
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Účelom odpadového hospodárstva je:
1.Predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä:
a) rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje
b) vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých
v odpadoch určených na zhodnotenie.
2. Zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný postup podľa ods.1.
3. Využívať odpady ako zdroj energie
4.Zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné
prostredie.
Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s elektroodpadom je dosiahnuť,aby
množstvo elektroodpadu z domácností odovzdaného do systému spätného odberu
a oddeleného zberu bolo dosiahnutých aspoň štyri kilogramy na jedného obyvateľa za rok.

Článok 5
Spoločné ustanovenia.
1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so
zákonom a v súlade s týmto nariadením.
2. Zakazuje sa:
a) Uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom
v súlade so zákonom a s týmto nariadením.
b) Zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom a týmto nariadením
c) Zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodných zdrojov.
d) Zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane
odpadu z cintorínov a z ďaľšej zelene na pozemkoch práv.osôb, fyz.osôb,
ak sú súčasťou komunálneho odpadu
e) Zmiešavať použité batérie a akumulátory s ostatnými druhmi odpadov.
f) Vypúšťať odpadové oleje do povrchových a podzemných vôd a ukladať ich
do pôdy
g) Ukladať do zberných nádob iný odpad, než odpad na ktorý sú určené
3. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou(oprávnená osoba).
4. Pôvodca odpadu,ktorý je právnickou osobou alebo FO podnikateľom a produkuje
ročne viac ako jednu tonu nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov
vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.
5. Pôvodca uvedený v článku II. Ods.2 je povinný:
a) Nakladať s komunálnym odpadom a drobným stav,odpadom v súlade
s týmto nariadením
b) Zapojiť sa do sytému zberu komunálneho odpadu v obci,
c) Ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné
odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu kom.odpadov v obci.

Článok 6
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov
1. Obec Slavoška má na svojom území zavedený systém zberu a prepravy, komunálnych
odpadov, ich vytriedených zložiek, drobných stavebných odpadov, objemných odpadov a
biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z
ďalšej zelene.
2. Obec nemá na svojom území zavedený množstvový zber. Obec Slavoška v zmysle § 39
ods. 12 zákona, na základe žiadosti, zavedie množstvový zber u takej právnickej osoby alebo
podnikateľa, ktorý preukáže, že:
a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné;
b) komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne
zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.

Žiadosť o zavedenie množstvového zberu musí právnická osoba alebo podnikateľ doručiť
mestu do 90 dní pred ukončením kalendárneho roka.
3. V rámci systému zberu komunálnych odpadov:
a) je zabezpečený zber a preprava komunálnych odpadov vznikajúcich na území
mesta za účelom zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi;
b) je zavedený separovaný zber a preprava vytriedených zložiek komunálnych
odpadov,
c) sú zabezpečené zberné nádoby zodpovedajúce schválenému systému zberu
komunálnych odpadov v meste, občania si ich môžu od obce odkúpiť ,
d) je zabezpečený priestor, kde môžu občania odovzdávať vytriedené zložky
komunálnych odpadov, drobný stavebný odpad, elektroodpad z domácností a
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad;
e) sú na určených miestach rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery a je zabezpečený
priestor, kde môžu občania priebežne bezplatne odovzdávať objemné odpady a
drobné stavebné odpady;
f) je zabezpečený priestor, kde môžu občania priebežne bezplatne odovzdávať
oddelene vytriedené odpady z domácností s obsahom škodlivín a dvakrát do roka je
zabezpečený mobilný zber týchto odpadov,
g) je zabezpečený priestor, kde môžu občania priebežne bezplatne odovzdávať
elektroodpad z domácností.
Článok 7
Triedenie komunálnych odpadov
Mesto má na svojom území zabezpečený zber a prepravu týchto oddelene vytriedených
zložiek komunálnych odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v členení
podľa druhov v zmysle vyhlášky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v
znení neskorších predpisov:
Katalóg.číslo:
200101
200102
200113
200114,15
200121
200126
200133
200139
200140
150102
160103
200135,36
150105

Druh odpadu
Papier a lepenka
Sklo
Rozpúšťadlá
Kyseliny,zásady
žiarivky
Oleje a tuky iné
Batérie a akumulátory netriedené
Plasty
Kovy
Obaly z plastov
Opotrebované pneumatiky
Vyradené elektrospotrebiče
Kompozitné obaly

kategória odpadu:
O
O
N
N
N
N
N
N
N
O
O
N
O

Pri rodinných domoch sa v rámci zavedeného systému zberu jednotlivých druhov
vytriedených zložiek komunálnych odpadov (komodít) používajú vrecia, ktoré zabezpečí
spoločnosť vykonávajúca zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov na
území obce pričom vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti musí uvedené separovane zbierané
zložky komunálnych odpadov ukladať oddelene do osobitného vreca a v určenú dobu vyložiť
pred svoju nehnuteľnosť. Osobitné vrece je určené na komoditu „sklo“ a ďalšie spoločne na
komodity „plasty“, „viacvrstvové kombinované materiály“ a „kovy“. Komoditu
„papier“ treba pripravovať do balíkov previazaných motúzom.
Intenzita vývozu príslušných vriec je 6-krát ročne, podľa harmonogramu doručovaného do
domácností spoločnosťou vykonávajúcou zber, prepravu, zhodnocovanie alebo
zneškodňovanie odpadov na území mesta.
Čo do jednotlivých nádob určených na separovaný zber príslušných komodít patrí a čo tam
nepatrí je uvedené v prílohe č.1 tohto nariadenia.
Zber objemných odpadov a drobných stavebných odpadov je v rámci zavedeného systému
zabezpečovaný:
a) rozmiestnením veľkoobjemových kontajnerov na území mesta na určených miestach;
Zber oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín je v rámci
zavedeného systému zabezpečovaný:
a) raz polročne mobilným zberom, termín ktorého je občanom vopred oznámený;
Zber elektroodpadu z domácností a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a z parkov
vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene je v rámci zavedeného systému zberu
zabezpečovaný v rámci harmonogramu vývozu l x ročne. Vyzbieranú komoditu vykladajú
občania v deň vývozu pred svoju nehnuteľnosť. Táto je následne firmou Fura s.r.o
Rozhanovce vyzbieraná.
Článok 8
Iné komunálne odpady
Zmesový komunálny odpad, ktorý sa už nedá vytriediť sa ukladá do označených zberných
nádob : čierne plastové nádoby alebo plechové kuka nádoby.
Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad sa používajú v rámci celého územia obce
takto:
- V rámci individuálnej bytovej výstavby a samostatne stojacich nehnuteľností,
u podnikateľov je to
nádoba o objeme 120 l, pričom platí intenzita vývozu 52 krát ročne pri jednej domácnosti;

Článok 9
Stanovište zberných nádob na komunálny odpad
Zberné nádoby sa umiestňujú na stanovištiach, ktoré vyhovujú
hygienickým, bezpečnostným, požiarnym, estetickým a iným predpisom a je k nim
zabezpečený prístup pri ich napĺňaní, vyprázdňovaní a pri odvoze odpadu.
Fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba sú povinní zriadiť vyhradené
miesto pre zberné nádoby tak, aby k miestu nakládky bolo čo najbližšie z priľahlej
komunikácie, aby miesto bolo ľahko prístupné a aby bolo možné bez časových strát a

zvláštnych ťažkostí s nádobami manipulovať. Spravidla sa zberné nádoby umiestňujú
jednotlivo pred rodinný dom čo najbližšie k prístupovej komunikácii.
Zberné miesto, ktoré je v rámci zavedeného systému pevne určené, možno meniť len po
dohode s mestom.
Zberné nádoby na ukladanie odpadu nesmú byť za plotom a inými prekážkami.
Zberný dvor na zbierané komodity v obci nie je zriadený pretože všetky komodity sa zbierajú
v určený termín podľa harmonogramu. Vývoz drobného stavebného odpadu sa rieši jednotlivo
na základe žiadosti pôvodcu odpadu pristavením kontajnera na zber odpadu.
Odpad zo zelene sa dočasne uskladňuje na biologickom kompostovisku ktoré je dočasne
umiestnené v rohu cintorína. Vývoz biologického odpadu s rieši podľa dohody s firmou
zabezpečujúcou vývoz komunálneho odpadu.
Článok 10.
Povinnosti oprávnenej osoby pri odvoze odpadu
1. Oprávnená osoba je pri manipulácii so zmesovým komunálnym odpadom povinná:
a) vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným,
požiarnym a iným problémom, ku škode na majetku alebo k poškodeniu životného
prostredia;
c) umiestniť zberné nádoby po ich vyprázdnení späť na ich stanovište;
d) dodržiavať stanovenú intenzitu vývozu odpadov;
e) uskutočniť náhradný vývoz odpadu, ak nebolo možné dodržať dohodnutý interval
vývozu z dôvodu poveternostných podmienok, poruchy zberného vozidla a
podobne, najneskôr do 24 hodín;
2. Ak sa v dôsledku premiestňovania alebo vyprázdňovania zberných nádob znečistí verejné
priestranstvo, stanovište zberných nádob alebo iný priestor, je oprávnená osoba povinná
znečistenie okamžite odstrániť.
3. Pri manipulácii s vytriedenými odpadmi je oprávnená osoba povinná:
a) mať pri manipulácii s odpadmi, ktoré majú nebezpečné vlastnosti (žiarivky, ropné
látky, akumulátory), osobitný súhlas na výkon tejto činnosti;
b) okamžite odstrániť znečistenie verejného priestranstva, stanovišťa zberných nádob
alebo iného priestoru, ktoré vzniklo v dôsledku premiestňovania alebo
vyprázdňovania zberných nádob alebo vriec s vytriedenými zložkami komunálneho
odpadu;
c) evidovať množstvo vytriedeného odpadu;
d) uskutočniť náhradný vývoz odpadu, ak nebolo možné dodržať dohodnutý interval
vývozu z dôvodu poveternostných podmienok, poruchy zberného vozidla a
podobne, najneskôr do 24 hodín,
e) vykonávať kontrolu obsahu zberných nádob na separované zložky komunálnych
odpadov, ak je v zbernej nádobe iný odpad, oprávnená osoba nádobu nevyvezie
ako vytriedený odpad, ale v príslušnom termíne ako zmesový komunálny odpad a
oznámi to zodpovednému zamestnancovi obecného úradu.

Článok 11
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce.
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej
časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý
trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem
lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
(ďalej len "nehnuteľnosť"),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný
pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a)
tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, daň platí iba z dôvodu trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu /to neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber/.
(4) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný
poplatok ručí
a/ vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak
nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo
spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
"platiteľ"). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(5) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v
odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť
zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.
(6) Sadzba poplatku je
a/ 0,0109 € za osobu a kalendárny deň t.j ( 4 ,-€ ročne na 1 osobu)
b/ 0,040 € za jedného zamestnanca a kalendárny deň pre prevádzkovateľa maloobchodu
aj iných podnikateľských subjektov ( fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby)
pôsobiacich v obci t.j ( 14,60 € ročne na jeden podnikateľský subjekt)
(7) Daňovník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik daňovej povinnosti, ako
aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k
zmene už ohlásených údajov, ohlásiť to obci
a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b)

alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
identifikačné číslo (IČO),
b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7
zákona o miestnych daniach,
c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach /ak je
zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané
údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 zákona
o miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie dane.
(8) Daňovník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť
platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z
dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
(9) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom .
(10) Splatnosť dane je do 15 kalendárnych dní po nadobudnutí právoplatnosti platobného
výmeru.
(11) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník obci preukáže na základe nasledovných podkladov:
a/ o 50% ak sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
b/ odpustí, ak svoju neprítomnosť v obci zdokladuje z dôvodu výkonu základnej vojenskej
služby
(12) O zníženie či odpustenie poplatku možno žiadať v týchto prípadoch podľa bodu 11a to
v lehote 30 dní odo dňa vzniku zmeny,
(13) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka,
ktorému bol poplatok vyrubený platobným výmerom je obec povinná vrátiť pomernú
časť poplatku rozhodnutím do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti najneskôr však
do 60 dní odo dňa skončenia obcou určeného obdobia za ktoré bol poplatok uhradený.
Obec nie je povinná vrátiť poplatok nižší ako 3,32€ .
Článok 12.
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva
obec Slavoška
prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Slavoška. Povereným
zamestnancom obce na správu miestnych daní a poplatkov sa určuje p.Adriana Hricová
Jančová, zamestnanec obce Slavoška.
(
Článok 13.
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava,
odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov v znení neskorších predpisov a zák.č.582/2004 Zb. o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stav.odpady v znení jeho novely zák.č.
538/ 2007 Zb. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Slavoška sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Slavoške a to dňa 28.11.2010
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Slavoška zo dňa 11.12.2007 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Slavoške
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2011.
V Slavoške dňa 28.novembra 2010.

Ján Jakubovský
starosta obce

