Všeobecne záväzné nariadenie obce DOLNÝ LIESKOV č. 1/2017
k miestnemu poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
od 1.1.2 0 1 7
Obec Dolný Lieskov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v platnom
znení, Zák. č. 79/2015 o odpadoch, Zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE
O MIESTNEJ DANI - MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY a podmienky určovania a vyberania miestneho
poplatku na území Obce DOLNÝ LIESKOV
§ 1 Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien
a doplnkov .
§ 2 Základné ustanovenie
Obec Dolný Lieskov týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2016 miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, /ďalej len „poplatok“/ ktorý vzniká na
území obce DOLNÝ LIESKOV.
.
§ 3 Predmet úpravy VZN
1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho
ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z.z v platnom znení.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) určenie sadzby poplatku na zavedený množstvový zber komunálneho odpadu,
b) určenie sadzby poplatku za drobný stavebný odpad
b) stanovenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
3) Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
§ 4 Určenie poplatku
V Obci Dolný Lieskov je zavedený poplatok za:
1)/ množstvový zber komunálneho odpadu
2) zber drobného stavebného odpadu
§ 5 Poplatník
Poplatníkom je osoba určená v § 77 zákona č. 582/2004 Z.z. v platnom znení, t.j. :
- fyzická osoba /domácnosť fyzickej osoby/,
- právnická osoba,
- alebo podnikajúca fyzická osoba, podnikateľ .
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- užívateľ alebo správca , ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát.
- nájomca nehnuteľnosti, ak je táto prenajatá zmluvu o nájme
3) Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka
preberá za ostatných členov tejto domácnosti jeden z nich určený správcom dane (vlastník
nehnuteľnosti, držiteľ, užívateľ domu, bytu).
§ 6 Určenie spôsobu zberu odpadu, forma
a) Zber komunálneho odpadu sa vykonáva do:
1) 110 l odpadovej nádoby, ktorá sa nachádza v domácnostiach,
ako aj u podnikajúcich fyzických, alebo právnických osôb.
2) do 1100 l objemovej nádoby,
3) na žiadosť občanov, alebo PO, podnikajúcich FO do 7 t veľkorozmerných
kontajneroch, ktorého odvoz na skládku a uskladnenie odpadu si na vlastné náklady
zabezpečí žiadateľ, t.j. fyzická osoba, podnikajúca fyzická alebo právnická osoba,
organizácia, formou objednávky.
b) Zber drobného stavebného odpadu:
na osobitnú dočasnú skládku v obci – len drobný stavebný odpad vznikajúci pri
drobných domácich úpravách a údržbách,
§ 7 Sadzba poplatku
1) pre poplatníkov, ktorí sú zapojení do zberu množstvového odpadu a zúčastňujú sa na
likvidácii komunálneho odpadu
formou množstvového zberu, podľa
§ 78 ods. 1 písm. a) zák. č. 582/2004 Z.z., je sadzba poplatku takto:
a) 0,0175 EUR/1 l alebo dm3 pri zbere do 110 l kuka nádob u poplatníkov
uvedených v § 3 ods. 1/ tohto VZN pri pravidelnom zbere a likvidácii .
b) 0,055 EUR/kg ( pri zbere do veľkorozmerných kontajnerov s objemom 7 m3
u po poplatníkov podľa § 6 ods. 1/ tohto VZN.
c) 0,055 EUR/kg pri zbere do 1100 l objemovej nádoby, a zvýšenie o 6,00 €
/1 ks vývozu takejto objemovej nádoby
2) U poplatníkov, ktorí sa nezúčastňujú na likvidácii komunálneho a drobného
stavebného odpadu prostredníctvom obce formou množstvového zberu, ale podľa § 78 ods.
1, písm. b/ zákona č. 582/2004 Z.z. v platnom znení, je sadzba poplatku:
0,0329 EUR/osoba, stavba/ deň , to platí aj v prípade, že ukončia likvidáciu
odpadu prostredníctvom VZN obce.
3) Sadzby a ceny sú určené bez DPH.
§ 8 Určenie výšky poplatku
1) za 1 kg drobného stavebného odpadu je výška poplatku 0,055 €/kg
2) Základný poplatok za množstvový zber komunálneho odpadu do 1 ks odpadovej
110 l kuka nádoby je určený vo výške:
50,00 EUR /1 ks 110 l nádoba/kalendárny rok
Pre zavedený množstvový zber je poplatok určený ako súčin frekvencie odvozov, sadzby
a objemu zbernej nádoby t a k t o :
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osoby, pohostinské zariadenia, obchody, poštové úrady, školské zariadenia, ako:
Súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, pričom:
frekvencia odvozov je
: 26 x ročne
sadzba poplatku je
: 0,0175 EUR/liter alebo dm3
objem zbernej nádoby
: 110 l
je určený poplatok vo výške 50,00 EUR/kalendárny rok.
(Prepočet: 26 x 0,0175 x 110 = 50,05 EUR)

b) Pri zbere do VEĽKOROZMERNÝCH KONTAJNEROV s objemom 7m3 na základe
požiadavky občana, podnikajúcej fyzickej osoby, alebo právnickej osoby, alebo právnickej
osoby, ktorá nie je zriadená na podnikanie, je určený poplatok takto:
1/ ak žiadateľ - podnikajúca PO, FO, alebo právnická osoba, ktorá nie je zriadená
na podnikanie požaduje uskladniť odpad na skládku odpadu z veľkorozmerného
kontajnera, určuje sa cena poplatku: 0,055 EUR/kg odpadu)
Prepravu veľkorozmerného kontajnera je povinný poplatník si zabezpečiť a uhradiť sám.
2/ Za zapožičanie veľkorozmerného kontajnera z majetku obce je poplatok takto:
- za prvý deň výpožičky - bezplatne
- za každý ďalší deň výpožičky a to aj začatý deň poplatok vo výške 2,00 EUR
O zapožičanie veľkorozmerného kontajnera musí osoba poplatníka požiadať písomne
s uvedením adresy, druhu plánovaného zberu odpadu a dĺžky nájmu. Poplatník
zodpovedá za poškodenie a odcudzenie kontajnera. Podnikajúce PO alebo FO, alebo
právnické osoby, ktoré nie sú zriadené na podnikanie, na zabezpečenie likvidácie
odpadu predkladajú objednávku, na základe ktorej po uskladnení odpadu, bude
vyhotovená faktúra za účelom jej úhrady poplatníkom - žiadateľom.
3) U poplatníkov podľa § 5 b) tohto VZN, ktorí sa nezúčastňujú množstvového
zberu, ktorý je zavedený v obci sa vyrubuje paušálny poplatok za odpad
takto:
a) Každá fyzická osoba, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt v obci, prípadne sa
v obci dlhodobo zdržuje, a nie je zapojená do likvidácie množstvového odpadu, je zo
zákona tvorcom odpadu, a táto je povinná uhradiť miestny poplatok vo výške 12,00
EUR/ kalendárny rok/osoba.
b) Každá právnická a podnikajúca fyzická osoba je povinná uhradiť za každého
svojho zamestnanca s trvalým pobytom mimo územia obce poplatok vo výške 10,00
EUR/pracovník/rok.
c) Každý vlastník nehnuteľnosti – stavby, t.j. každá fyzická osoba, podnikajúca fyzická
osoba, právnická osoba a organizácia, ktorá vlastní na území obce akúkoľvek
stavbu a vlastník nehnuteľnosti nie je zapojený do likvidácie komunálneho
odpadu v obci formou pravidelného množstvového zberu do odpadových nádob
podľa tohto VZN, je povinný uhradiť paušálny poplatok za každú stavbu vo výške
12,00 EUR/stavba/kalendárny rok.
Poplatok je povinný uhradiť každý vlastník stavby , bez ohľadu na skutočnosť, či je
stavba užívaná alebo nie.
§ 9 Oznamovacia povinnosť
Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia sám oznámiť obci do 30 dní:
1) Vznik poplatkovej povinnosti
2) Zmeny rozhodujúce na vyrubenie poplatku
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/viď § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. v platnom znení/
§ 10 Postup obce pri vyrubení poplatku
1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. oznamuje výšku poplatku pre právnickú
osobu a podnikajúcu fyzickú osobu 1x ročne doručením faktúry.
2. Občanom žijúcim na území obce je výška poplatku oznámená rozhodnutím, kde je
uvedený aj termín splatnosti poplatku. Hromadný výber miestneho poplatku
v hotovosti je oznámený prostredníctvom miestneho rozhlasu.
3. Vlastníkom nehnuteľnosti - stavieb, ktorí žijú mimo územia obce Dolný Lieskov je
povinnosť uhradiť poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad oznámený
samostatným rozhodnutím, kde je uvedený termín a spôsob jeho úhrady .
4. Poplatok je splatný v určenom a oznámenom termíne.
5. Poplatok sa platí od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, kedy vznikla povinnosť platiť
poplatok, v súlade s § 80 zákona o miestnych daniach
§ 11 Zdaňovacie obdobie a Lehota zaplatenia poplatku
Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.
Poplatok je povinný uhradiť každý poplatník takto:
podnikajúce fyzické a právnické osoby v lehote do 15 dní od prijatia faktúry
občania s trvalým pobytom v obci, podnikajúce fyzické osoby, právnické osoby
a vlastníci nehnuteľnosti – stavieb na území obce v lehote najneskôr do 30.
septembra príslušného kalendárneho roka
c) ostatné fyzické osoby zdržujúce sa na území obce bez evidovaného pobytu v obci
v lehote najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.
1)
2)
a)
b)

§ 12 Vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej
žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a
preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
2. Podmienky na vrátenie poplatku, alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce na iných daniach alebo poplatkoch
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia /napr. predaj nehnuteľnosti, odsťahovanie
z domu, úmrtie vlastníka stavby, ktorý bol poplatníkom... /
c) každá podaná písomná žiadosť o vrátenie poplatku sa posudzuje individuálne
3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na vrátenie zaplateného
poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto dobe
nepredloží príslušné doklady, nárok na vrátenie alikvotnej časti poplatku za toto
obdobie zaniká.
§ 13 Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
a/ hotovostnou platbou v pokladni kancelárie Obecného úradu v Dolnom Lieskove,
b/ bezhotovostným prevodom na účet u správcu poplatku v peňažnom ústave: Prima banka
Slovensko a. s. Považská . Bystrica, č.ú. 2870940003/5600
c/ hotovostným vkladom - poštovou poukážkou na účet obce,
§ 14 Oslobodenie od poplatku
Od poplatku vo výške 100 % sú oslobodení tí poplatníci, ktorí vlastnia na území obce výlučne
len p o z e m k y , bez stavieb.
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Týmto Všeobecne záväzným nariadením obce o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady sa ruší VZN... z 14.12.2015 schválené uzn č. 86/2015, ktoré bolo
účinné od 1.1.2016 do 31.12.2016.
§ 16 Záverečné ustanovenie
1) Jednotlivé ustanovenia tohto VZN boli spracované v súlade s Desiatou časťou –
POPLATOK, § 77 až 83 Zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších zmien
a predpisov (zákon o miestnych daniach) a zákona č. 563/2009 Z.z. (daňový
poriadok).
2) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady od roku 2017, bol zverejnený na web
stránke obce a v oznamovacej tabuli obce od 28.11.2016 do 14.12.2016.
3)

Toto VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo
po doplnení návrhov zmien poslancov OZ schválené na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 14. decembra 2016, uzn. č. 67/2016 a nadobúda účinnosť dňom
1.1.2017 a bude platné až do vydania nového VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V Dolnom Lieskove, dňa 14.12.2016
Zverejnené: od 16.12.2016

Ján Križan
starosta obce v.r.

