Obec Dolný Lieskov v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na zákon č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov

vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOLNÝ LIESKOV
č. 3/2018

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Obec Dolný Lieskov ukladá podľa § 2 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„poplatok“), ktoré vznikajú na území obce.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) v súlade s § 83 zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje sadzby poplatku, výšku poplatku,
spôsob a lehotu platenia poplatku a podmienky na vrátenie poplatku.
Článok 2
Základné ustanovenia
(1) 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
fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností
tvoriacich predmet podnikania (bližšie v § 80 zákona č. 79/2015 Z. z.).
(2)

Obec zavádza množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.

(3) Každá domácnosť, podnikateľ a organizácia (poplatník) sú povinní ukladať komunálny
odpad do vlastnej odpadovej nádoby. Veľkosť a počet zberných nádob je každý poplatník povinný
písomne oznámiť obci v termíne do 31. januára 2018 (viď tlačivo Príloha č. 1 tohto VZN).
(4)

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

(5) Tvorca drobného stavebného je povinný vopred oznámiť obci jeho plánované odovzdanie
(viď tlačivo Príloha č. 2 tohto VZN).
Článok 3
Poplatník
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
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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 (ďalej tak, ako je uvedené v § 77 zákona).
Článok 4
Sadzby poplatku
(1) Sadzba poplatku pre množstvový zber komunálnych odpadov sa v zmysle § 78 ods. 1
písm. a) a § 78 ods. 4 zákona ustanovuje vo výške:
a) 0,0175 eura za 1 l komunálnych odpadov v 110 l nádobe,
b) 0,055 eura za 1 l komunálnych odpadov v 1 100 l nádobe,
c) 0,055 eura za 1 kg komunálnych odpadov vo veľkorozmernom kontajneri.
(2) Sadzba poplatku pre množstvový zber drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín
sa v zmysle § 78 ods. 1 písm. c) zákona ustanovuje vo výške 0,055 eura za kilogram drobných
stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
Článok 5
Určenie a výška poplatku
(1) Správca dane určuje pri množstvovom zbere poplatok v zmysle § 79 ods. 1 zákona ako súčin
frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník uvedený v § 77 ods. 2 písm.
a), b), c) zákona užíva v súlade so zavedeným systémom zberu KO.
Objem zbernej nádoby
v litroch
110
110
1 100
veľkorozmerný kontajner
(2)

Frekvencia vývozu
1 x za dva týždne
1 x za mesiac
1 x za dva týždne
podľa potreby

Sadzba poplatku
v € / liter KO
0,0175
0,0175
0,055
0,055

Poplatok
v € / rok
50,00
25,00
1 573,00
-

Výpočet poplatku za KO a DSO za zdaňovacie obdobie sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
Článok 6
Oznamovacia povinnosť

(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť identifikačné údaje a údaje
rozhodujúce na určenie poplatku.
(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto
nastali.
Článok 7
Spôsob a lehota zaplatenia poplatku
(1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
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(2)

Za úhradu poplatku ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti, správca, nájomca alebo užívateľ,
b) v prípade viacerých spoluvlastníkov za poplatok ručí zástupca určený spoluvlastníkmi,
ktorí doručili obci vyplnené tlačivo „Oznámenie údajov k plateniu poplatkov za komunálny
odpad“.
(3) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú
časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia.
(4) Poplatok zaplatí poplatník prevodom na účet obce, poštovou poukážkou alebo v hotovosti
v pokladni obce, pokiaľ je platba nižšia ako 300 eur.
(5) Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín zaplatí poplatník v hotovosti
v pokladni obce pri jeho odovzdaní.
Článok 8
Vrátenie poplatku
(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia za podmienky, že túto skutočnosť písomne oznámi
správcovi dane. Ak má poplatník ku dňu zániku poplatkovej povinnosti daňový nedoplatok na
poplatku za predchádzajúce zdaňovacie obdobie alebo na miestnych daniach, použije sa poplatok
alebo jeho pomerná časť na úhradu týchto daňových nedoplatkov.
(2) Poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť na
území obce, právnická osoba alebo podnikateľ je povinný zánik poplatkovej povinnosti preukázať
dokladom (predaj nehnuteľnosti, prenájom nehnuteľnosti inej osobe, ukončenie nájmu, ukončenie
podnikania).
Článok 9
Zrušovacie ustanovenie
Právoplatnosťou tohto VZN sa zrušuje VZN obce Dolný Lieskov č. 1/2017 k miestnemu
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Článok 11
Účinnosť
Toto VZN bolo schválené 13. decembra 2017 uznesením obecného zastupiteľstva č. 57/2017
a nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Ján Križan v. r.
starosta obce
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Príloha č. 1
Vzor tlačiva - oznámenie údajov k plateniu poplatku za komunálny odpad

Oznámenie údajov k plateniu poplatku za komunálny odpad od 01. 01. 2018

Obec Dolný Lieskov
Dolný Lieskov 193
018 21 Dolný Lieskov
Podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN Obce Dolný
Lieskov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, oznamujem údaje
potrebné k vyrubeniu miestneho poplatku za komunálne odpady:

Poplatník FO - podnikateľ
Poplatník PO - organizácia

Poplatník FO
Meno a priezvisko

Obchodné meno

Adresa

Sídlo firmy

Dátum narodenia

IČO

Telefón

Telefón

Adresa umiestnenia zbernej nádoby:

Dolný Lieskov / Tŕstie* súpisné číslo .......................

Objem zbernej nádoby:

..........................................................................

Počet nádob:

..........................................................................

Frekvencia vývozu:

..........................................................................

V Dolnom Lieskove, dňa ..............................

....................................................
podpis poplatníka
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*nehodiace prečiarknite
Príloha č. 2

Vzor tlačiva - platenie poplatku za drobný stavebný odpad (DSO)

Obec Dolný Lieskov, Dolný Lieskov 193, 018 21 Dolný Lieskov
Meno a priezvisko poplatníka
Adresa TP/PP
Číslo OP
DSO v kg
Sadzba poplatku za 1 kg DSO

0,055 €

Poplatok (kg x 0,055 €)
Dátum odovzdania DSO
Podpis poplatníka
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