
Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín  

Városi hivatal, Fő utca 37,  931 01 Somorja  
 

 

Materiál na rokovanie 

22. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 06.04.2017 

  

Návrh – Všeobecne záväzné nariedenie mesta Šamorín č. 3/2017 ( ďalej len „VZN“), 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 15/2015 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady  

 

Predkladá: Gabriel Bárdos, primátor mesta  

Spravodajca: Prof. Ing. Pavel Élesztős CSc., predseda komisie ochrany ŽP  

Vypracoval: Ing. Arnold Kocsis, vedúci referátu ŽP 

Prerokovali: komisia ochrany životného prostredia dňa 28.03.2017 

komisia finančná  a správy majetku mesta dňa 29.03.2017 

 

  

Predkladacia správa: 

Predmetný návrh VZN bol prerokovaný na komisii  ochrany životného prostredia MsZ dňa 

28. 03.2017, ktorá odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šamoríne schváliť zmenu 

v citovanom VZN. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Šamorín dňa 

20.03.2017, ku ktorému mohli zaslať svoje pripomienky obyvatelia mesta do 30.03.2017. 

K návrhu VZN neboli zaslané žiadne pripomienky. 

Dôvodová správa: 

Dôvodom na vykonanie zmeny je zosúladenie platenia poplatkov na jednom mieste, ktoré 

od účinnosti VZN bude pokladňa mesta Šamorín, na Mestskom úrade v Šamoríne alebo ho 

poplatník bude môcť uhradiť na účet mesta Šamorín. 

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.04.2017 po prerokovaní  

návrhu  všeobecne záväzného nariadenia 

a) schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 3/2017, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 15/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v predloženom znení. 
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Návrh  

Mesto Šamorín na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. d) e) a g) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a § 83 zákona SNR č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady a § 81 ods. 20 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 (ďalej len „VZN“) , ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN  mesta Šamorín č. 15/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

Článok I. 

VZN č. 15/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa 

mení a dopĺňa takto: 

1. V § 6 ods. 5 písm. d) znie: 

d) poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín poplatník uhrádza: 

-     v hotovosti  do pokladne mesta alebo 

-  bankovým prevodom na účet mesta Šamorín. 

 

Článok II. 

1. Na tomto VZN č.  /2017 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne dňa...........,  pod 

č ....................  

2. Toto VZN nadobúda účinnosť  dňa   .................... 

Gabriel Bárdos 

primátor mesta 


