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Mesto  Nemšová v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 582/ 2004 Z. z. o miestnych daniach   
a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady v znení 
neskorších zmien a doplnkov predpisov   v y d á v a 
    
 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E  č.  11/ 2015 
 

ktorým sa dopĺňa  VZN č.  6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na  území  mesta Nemšová  
 

 Článok 1 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová č. 6/2014 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady sa dopĺňa takto. 

 
1. V IV. časti v odseku (1) pism. c/ sa na konci odseku dopĺňa veta: „ V prípade poplatku za 
drobný stavebný odpad sa poplatok určí ako súčin sadzby poplatku a hmotnosti odovzdaného 
drobného stavebného odpadu v zbernom dvore.“ 

 
2. V IV. časti v odseku (2) sa dopĺňa písm. d/, v znení: 
 „ d/ pre fyzické osoby je 0,015 eura za 1 kg drobných stavebných odpadov bez obsahu 
škodlivín“ (odpad pochádzajúci z drobných stavebných úprav v domácnostiach). 

 
 3. V IV. časti  sa dopĺňa ods. (7), v znení: 
 „ (7)  Poplatok za drobný stavebný odpad zaplatí poplatník mestu do 10 dní odo dňa 
odovzdania drobného stavebného odpadu na zbernom dvore v hotovosti v pokladni mesta 
alebo prevodom na účet mesta. Pri odovzdaní drobného stavebného odpadu na zbernom dvore 
si poplatník prevezme tlačivo – Vážny lístok, viď. príloha č. 4  s jeho identifikačnými údajmi 
a údajom o hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu, ktoré bude pokladom pre 
zaplatenie poplatku. 

  

Článok 2 
Záverečné ustanovenie 

 
1.Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v 
Nemšovej svojim uznesením č. 124 zo dňa 09.12.2015.  
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016.  
 

 
 

                                                                                                 Ing. František Bagin 
                                                                               primátor mesta 

 

V Nemšovej, dňa  10.12.2015 



 

 

 

Príloha č. 4   Vážny lístok 

 

MESTO NEMŠOVÁ, Janka Palu 2/3, 914 41  Nemšová  
IČO:  00311812      DIČ:  2021079797 

Údaje o poplatníkovi 

Meno a priezvisko  

Adresa TP/PP  

Číslo OP  

Odovzdaný drobný stavebný 
odpad (DSO) v kg 

 
.............  kg 

 
Poplatok (kg x  0,015 eura ) 

Sadzba poplatku za 1 kg DSO je 0,015€/kg 

 

............. kg x 0,015 eura = ............... € 

Dátum odovzdania DSO  

Podpis preberajúceho  
( zamestnanca zberného dvora) 

 

Podpis poplatníka  

 

Poplatok za odovzdaný drobný stavebný  odpad zaplatí poplatník mestu Nemšová do 10 dní 

odo dňa odovzdania drobného stavebného odpadu v Zbernom dvore Borovského 30, 

Nemšová v hotovosti  v pokladni mesta alebo prevodom  na účet mesta : SK33 0200 0000 

002261179351, VS: 1632015. 

 

 

 

 

 


