
          VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Lesnica č. 3 /2018 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

         Obecné zastupiteľstvo v Lesnici v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) 

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

a súvisiacich ustanovení zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 

všeobecne záväznom nariadení: 

§  1 

(1)  Poplatok od  poplatníka v ustanovenej  výške pre obec  vyberá a za vybraný poplatok ručí 

a/ vlastník nehnuteľnosti; ak  je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých  spoluvlastníkov   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. 

              Poplatok platí poplatník, ktorým je : 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, 

b) alebo osoba ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva  dom, byt, nebytový priestor, 

garáž, drobnú stavbu. 

c) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, 

            (2)   Sadzba poplatku je 0,055  €/deň a  0,07 eura za kilogram drobných stavebných 

odpadov bez obsahu škodlivín 

   Výška miestneho poplatku vo výške 20,075 € sa stanovuje pre celý rok - na  osobu.  

Stanovuje sa uhradiť poplatok za drobný stavebný odpad v hotovosti pri odovzdaní drobného 

stavebného odpadu na mieste určenom obcou  a následne bude poplatníkovi vydaný príjmový 

pokladničný doklad 

Pre fyzické osoby, ktoré nie sú prihlásené k trvalému a prechodnému pobytu sa stanovuje poplatok 

- vlastníkovi domu vo výške 20,075 €/rok a 20,075 € za každú osobu, ktorá v dome býva, 

- vo výške 13,14 - € ( 0,036 € deň) za nebytový priestor, stavbu trvale neobývanú, 

            (3)  Fyzické a právnické osoby podnikatelia, ktorí sú oprávnení užívať, alebo užívajú 

nehnuteľnosť na podnikanie sú povinní uzatvoriť zmluvu a objednávku o odvoze komunálneho a 

drobného stavebného odpadu s firmou oprávnenou na vývoz odpadu (EKOS a pod.).   

            (4) Obec poplatok  zníži podľa najnižšej  sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník 

obci preukáže na základe nasledovných podkladov:  

a/ predložením originálneho vyhotovenia čestného prehlásenia o dlhodobom pobyte 

v zahraničí v minulom roku s uvedením mena poplatníka, času odchodu a času návratu zo zahraničia. 

Prehlásenie je potrebne doložiť v termíne do 15.2. daného roku.   

b/ predložením originálneho vyhotovenia čestného prehlásenia o neužívaní nehnuteľností, za 

užívanie ktorej bol platiteľovi vyrubený miestny poplatok, s uvedením obdobia, počas ktorého 

nehnuteľnosť využíva.  

(5) Poplatok sa určuje na obdobie pre celý rok, t.j. 365 alebo 366 dní na osobu 

(6) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 

vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. O zníženie poplatku, na základe § 82 ods.3  

môžu žiadať tie domácnosti: 

a/ pri domácnosti podľa počtu trvale a prechodne prihlásených osôb 7 a vyššie vo výške  

1,65 € (osoba, rok) 

b/ na deti vo veku do 5 rokov vo výške 1,65 € (osoba ,rok)  

c/  tie domácnosti, ktoré v predchádzajúcom roku  separovali TKO a to vo výške 1 € za jedno 

vyseparované plné postláčané vrece plastov a 1 € za jedno vyseparované plné vrece skla   v max. 



výške 1, € na jeden termín  vývozu od 1 do 4 členov domácnosti  a vo výške 2 € na jeden termín  

vývozu od 5 do 15 členov domácnosti. 

d/ na študentov stredných a vysokých škôl, ktorí bývajú na internátoch, alebo v súkromnom 

ubytovaní vo výške 5 € (osoba, rok) 

     Za čistotu priestranstva v okolí svojho domu, zodpovedá každý vlastník nehnuteľnosti. Kto poruší 

VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu stráca 

nárok na zľavy.  Na zníženie poplatku stráca nárok, tá domácnosť, ktorá  má pred alebo za svojím 

domom čiernu skládku. 

          (7) Sadzba poplatku je najmenej 0,036 € na osobu a kalendárny deň (0,036 x365dní = 13,14 € ), 

pre osobu, ktorá separuje odpad a po úľavách  a odpočtoch je výsledná suma nižšia..  

(8) Obyvateľom, trvalé neprítomným v obcí viac ako 1 rok, sa miestny poplatok nevyrubí. 

(9) Rozdiel medzi skutočnými nákladmi na zber, prepravu a zneškodnenie KO a DSO od 

obyvateľov a vybratými miestnymi poplatkami od obyvateľov obce uhrádza obec zo svojho rozpočtu. 

          (10)  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. 
           (11)  Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník 

správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa 

nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. 

            (12) Obec poplatok zníži na základe záznamov z evidencie obyvateľstva  dôchodcovi, ktorý k 

1.1. poplatkového obdobia dovŕšil vek 62 rokov na 0,046 € za osobu a deň. 

 

§ 2    Spoločné ustanovenia 
           (1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva   obec   Lesnica prostredníctvom 

starostu obce a poverených zamestnancov obce .  

            (2)   Konečné sumy vyrubeného poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 

eurách sa vo všetkých prípadoch zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent smerom 

nadol. 

           (3)    Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch miestny 

poplatok znížiť alebo odpustiť. 

           (4)    Ak nebude miestna daň a miestny poplatok zaplatený v stanovenej lehote alebo v správnej 

výške správca dane vyrubí sankčný úrok. Sankčný úrok sa nevyrubí ak nepresiahne 3 €. 

 

§ 3  Záverečné  ustanovenia 

           (1)  VZN č. 3/2018 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Lesnici  dňa 26.11.2018, návrh VZN bol 

vyvesený na úradnej tabuli  od 9.11.2018 do 24.11.2018, schválené VZN bolo vyvesené na úradnej 

tabuli od  04.12.2018 do 20.12.2018. 

    (2) Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne  záväzné 

nariadenie obce Lesnica č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

   (3) Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

v Lesnici. 

          (4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2019 

V Lesnici dňa 26.11.2018 

 

 

         Ján Gondek 

                    starosta obce 


