
Všeobecne záväzné nariadenie  č.4/2012  Obce DOLNÝ LIESKOV  
  k  miestnej dani - miestnemu poplatku 

            za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady  
                                  na rok   2 0 1 2  
   Obec Dolný Lieskov v súlade s ustanovením § 6 odst. 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,   v y d á v a  
 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE 
O MIESTNEJ DANI - MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE OD PADY 

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY   a   o podmienkach určovania a vyberania  poplatku 
na území obce DOLNÝ   LIESKOV 

 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

           Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lieskove podľa  § 11 odst. 4, písm. d/ zákona  
č. 369/1990  Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   r o z h o d l o ,  ž e 
v náväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne  odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení,)                                                                                                              

u r č u j e 
 s účinnosťou od 1. januára 2012 
 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
     Týmto nariadením sú upravené podrobnosti o zbere a preprave komunálnych     
     odpadov  a drobných stavebných odpadov.  
     Základné ustanovenia o miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné   
     odpady, sú uvedené v desiatej časti zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a  
      miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení.                                                      
 

                                                 § 1   Pojem             
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVE BNÉ ODPADY 
/ďalej len „poplatok“/ sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  
ktoré vznikajú na území obce DOLNÝ LIESKOV.                                               
          

                                                  § 2  Dĺžka obdobia 
Poplatok sa určuje na  kalendárny rok  t.j. od 1.1.2012 do 31.12.2012. 
 

                                                            § 3  Poplatník 
      1) Poplatok platí poplatník, ktorým je:  

a) fyzická osoba,  
b) právnická osoba,  
c) podnikateľ,  
d) podnikajúca fyzická osoba 

v rozsahu tak, ako je uvedené v § 77 zák. o miestnych daniach č. 582/2004 Z.z. v platnom znení.  
2) Za miestny poplatok ručí: -  vlastník nehnuteľnosti,  - občan s trvalým pobytom,   

                                          -  užívateľ alebo správca , ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát. 
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      3)     Ak viacero poplatníkov podľa odst. 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie 
povinnosti poplatníka preberá za ostatných členov tejto domácnosti  jeden z nich (vlastník 
nehnuteľnosti, držiteľ, užívateľ domu, bytu). 

       
§ 4  Spôsob zberu odpadu, forma 

Zber odpadu sa vykonáva do: 
     1.   110 l odpadovej nádoby, ktorá sa nachádza v  domácnostiach,  

       ako aj u podnikajúcich fyzických, alebo právnických osôb.  
2.   7 t veľkorozmerných kontajnerov: 

– výlučne pre odpad z cintorína  a tieto kontajnery sú aj umiestnené  pri miestnych  
       cintorínoch  
-       právnické osoby, ktoré nie sú zriadené na podnikanie /na základe objednávky/  

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:                                  

-  fyzická osoba,  podnikajúca fyzická alebo právnická osoba, organizácia 
                                                 

§ 5  Sadzba poplatku 
a/  pre poplatníkov, ktorí sa zúčastňujú na likvidácii komunálneho odpadu a drobného                                                                   
    stavebného odpadu prostredníctvom obce formou množstvového zberu , podľa  
    § 78  odst. 1 písm. a) zák. č. 582/2004 Z.z. takto:  

1) 0,023 EUR/1 l alebo dm3 pri zbere do 110 l kuka nádob u poplatníkov uvedených 
v § 3  odst. 1/  tohto VZN pri pravidelnom zbere a likvidácii . 

2) 0,060  EUR/kg  ( pri zbere do veľkorozmerných kontajnerov s objemom 7 m3 u po 
poplatníkov podľa § 3 odst. 1/ tohto VZN.  

b) U poplatníkov, ktorí sa nezúčastňujú na likvidácii komunálneho a drobného stavebného  
    odpadu prostredníctvom obce formou množstvového  zberu, ale podľa § 78 odst. 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. 
 
                                                      § 6   Určenie výšky  poplatku 
Pre zavedený množstvový  zber  je poplatok určený ako súčin frekvencie odvozov, sadzby  
a objemu zbernej nádoby  t a k t o :  
1. Pri zbere  do 110 l KUKA NÁDOB pre občanov, podnikajúce právnické a fyzické   
    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                : 0,023 EUR/liter alebo dm3 
                       objem zbernej nádoby           : 110  l                                                           
         určený poplatok je: 66,00 EUR /kalendárny rok 
                      (26 x 0,023 x 110 = 65,78 = 66,00 EUR)              
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2. 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:  

 a/ 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: 0,060 EUR/kg  odpadu)     
     Prepravu veľkorozmerného kontajnera je povinný poplatník si zabezpečiť a uhradiť sám.                                      

       b/ Za zapožičanie veľkorozmerného kontajnera z majetku obce je poplatok takto:     
1. za prvý deň výpožičky  - bezplatne  
2. za každý ďalší deň výpožičky a to aj započatý 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    
prostredníctvom obce sa vyrubuje paušálny poplatok za odpad takto:  
a) Každá fyzická osoba – občan s trvalým pobytom v obci,  poplatok 12,00 EUR/ 

kalendárny rok . 
b) Každá právnická  a  podnikajúca fyzická osoba  je povinná  uhradiť za každého  svojho 

zamestnanca s trvalým pobytom mimo územia obce   poplatok vo výške 4,00 EURA 
EUR/pracovník/rok     (1/3  z paušálneho poplatku podľa odst. 3 a/.) 

c) Každý vlastník nehnuteľnosti – stavby, tj. 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 zberu  do odpadových  nádob podľa tohto VZN,   je povinný    
      uhradiť  paušálny  poplatok  vo výške  12,00 EUR/stavba/kalendárny  
 

§ 7 Ohlasovacia povinnosť 
Poplatník – fyzická osoba, podnikajúca fyzická osoba, právnická osoba: 
      1. Občan  - ak nahlásil  poplatník spôsob a formu  zberu odpadu  od roku 2005 formou  
          „Ohlásenie  k miestnemu  poplatku za komunálne odpady…..“ alebo zmenu  
          v predchádzajúce  kalendárne roky a nezmenili sa u neho podmienky  a  forma zberu,  
          bude mu poplatok  vyrubený na základe jeho posledného  oznámenia.  
      2. Občan - ak sa  zmenili podmienky alebo forma  zberu odpadu, je tento povinný  

     oznámiť a nahlásiť nové skutočnosti na osobitnom tlačive  v termíne do 30 dní  
     o vzniknutej  zmene.    
3. Občan - nové domácnosti a vlastníci rodinných domov,  u ktorých  nastala  zmena   
    v priebehu roka,      oznámia túto skutočnosť  v termíne do 30 dní od  vzniku zmeny.     
2. Občan, fyzická osoba, podnikajúca fyzická osoba, právnická osoba - ohlasovacia povin- 

nosť sa na poplatníka  nevzťahuje  za podmienky,  že tento sa nezúčastňuje na likvidácii odpa- 
du podľa tohto VZN, ale  vlastní, prípadne spravuje stavbu na území obce, preto bude povinný 
uhradiť  minimálny   poplatok  v súlade s  §-om 6 odst. 3 písm. c)  tohto VZN  t.j. 12 EUR/rok. 
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Poplatník – právnická osoba, alebo podnikajúca fyzická osoba: 
- je povinná každoročne  ohlásiť spôsob a formu zberu a likvidácie odpadu z objektov 
a stavieb, ktoré má vo vlastníctve, prípadne v nájme alebo správe.  

a/ ak má záujem napojiť sa na likvidáciu odpadu formou  množstvového zberu odpadu   
do 110  l odpadovej nádoby prostredníctvom obce,  je povinná umiestniť si pred stavbu túto 
nádobu a doručiť vyplnené  tlačivo  „Ohlásenie k miestnemu  poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady na príslušný rok“ alebo uzatvoriť Zmluvu o likvidáciu odpadu ....a toto 
doručiť na  tunajší obecný úrad  v termíne do  31. januára, alebo do 30 dní od nadobudnutia  
vlastníctva alebo prenájmu budovy. (tlačivo je  na obecnom úrade) 

b/  ak správca dane zistí skutočnosť, že občan, podnikajúca FO alebo PO si nenahlásila 
skutočnosti týkajúce sa likvidácie odpadu z nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve, alebo správe, 
teda ani  nevyplní tlačivo  „Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne    
odpady...“ alebo  nepodpíše Zmluvu  o likvidácii odpadu, do určeného termínu, avšak  vlastní na 
území  obce  nehnuteľnosť –  stavbu, táto osoba je povinná  uhradiť výšku poplatku   12,00 
EUR/kalendárny rok  . Obec bude zisťovať skutkový stav podľa   vlastnej dostupnej evidencie 
o vlastníctve- správe  stavby na jej území.  

 
                                            § 8  Zaokrúhľovanie 
Výška poplatku sa prepočítava na celé  kalendárne mesiace  a zaokrúhľuje na celé eurocenty 
nahor. 
                                                § 9  Vznik a zánik poplatkovej povinnosti    
1. Poplatková povinnosť vzniká  vždy dňom 1. januára  kalendárneho roka.  
2. Ak poplatník nežil v obci alebo nevlastnil v obci nehnuteľnosť k 1. januáru, poplatková   
povinnosť vzniká prvým dňom nového  kalendárneho mesiaca, ktorý má poplatník  evidovaný   
trvalý pobyt v obci, ďalej dňom zahájenia podnikateľskej činnosti alebo dňom   nadobudnutia    
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,  a to vždy  k 1.-mu dňu príslušného  mesiaca.  
3. Zánik poplatkovej povinnosti:   
Poplatková povinnosť zaniká písomným oznámením vlastníka o predaji nehnuteľnosti – stavby,  
oznámením o odsťahovaní sa občanov z obce k 1. dňu nasledujúceho mesiaca po oznámení tejto 
skutočnosti. 

                                               § 10 Vyrubenie poplatku a splatnosť poplatku 
Vyrúbenie poplatku: 
Poplatok sa vyrubuje v súlade s § 81 odst. zák. 582/2004 Z.z. v platnom znení, pričom poplatok 
právnickým osobám alebo podnikajúcim fyzickým osobám sa vyrubujeme Rozhodnutím. 
Splatnosť poplatku:  

1)  v termíne do 31. augusta 2012 pre občanov s trvalým pobytom v obci a fyzické osoby -    
    vlastníkov nehnuteľnosti nachádzajúcich sa na území obce  

      2/ a/  pre fyzické osoby, ktoré vlastnia na území obce stavby, avšak nemajú trvalý pobyt na  
               území obce Dolný Lieskov,  
          b/  pre podnikajúce fyzické osoby a právnické osoby  
v termíne do 15 dní od doručenia faktúry /rozhodnutia/. 

 
§ 11   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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§  12 Zníženie  poplatkov 

        Na zmiernenie výšky poplatkových povinností,  obec  z n i ž u j e  na r. 2012  určenú 
výšku poplatku  66,00 EUR/ rok  za 110 litrovú odpadovú nádobu,  a to pre občanov,   ktorí    m 
a j ú    na území obce trvalý pobyt  a poplatok   u h r a d i a    v   termíne  
do 30. apríla 2012 takto:    
      1.   znižuje poplatok na sumu  58,- EUR ,  domácnosti - poplatníkovi  s trvalým     
            pobytom v obci, ktorý je napojený na likvidáciu a zber odpadu podľa VZN obce, 

a) znižuje poplatok na 49,00 EUR ,  osamelej dvojici- manželom dôchodcom  na starobnom 
dôchodku, ak vykonávajú zber odpadu  do vlastnej odpadovej nádoby 110 l,                      

b) znižuje poplatok na 35,00 EUR/rok ,  osamelému dôchodcovi -  občanovi na  starobnom 
dôchodku    vykonáva zber odpadu do  vlastnej   odpadovej nádoby 110 l.               

 
Zníženie poplatku podľa bodu 2. a 3. je možné iba za splnenia  podmienky, že:  
-  v ich domácnosti nemá trvalý pobyt  občan v aktívnom veku, 
Ak poplatok nebude do 30. apríla 2012 zaplatený, nárok na úľavu zo základnej sumy 
66,00 EUR  z a n i k á    dňom  1. mája. 

 
                                               § 13  Spôsob a miesto na zaplatenie poplatku 
                                                        a náležitosti vyberania poplatku 
1. Poplatok sa platí v kancelárii obecného úradu priamo do pokladne obce, alebo  poštovou  
    poukážkou, prípadne priamo na účet obce. 
2. Poplatok sa vyberá : 
- od fyzických osôb – občanov  v hotovosti do pokladne obce,  alebo poštovou poukážkou 
- od právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb v hotovosti do pokladne obce,  
   prípadne prevodom na účet obce 
 

                                                    § 14  Vrátenie poplatku  
Alikvotná časť poplatku  sa vráti fyzickej alebo právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, 
ktorej zanikli skutočnosti,  ktoré zakladali  vyrubenie poplatku: napr. ukončenie podnikateľskej 
činnosti, odsťahovanie sa, vlastný nezáujem o zber odpadu do odpadovej nádoby…za podmienky, 
že  tieto skutočnosti písomne  ohlásil  v termíne do 30 dní od jej vzniku. Ostatné ujednania tohto 
VZN však zostávajú v platnosti.  
 

§ 15 Osobitné ujednania 
 1.   Občania s trvalým pobytom na území našej obce môžu likvidovať odpad formou     
„Združených domácností spoločnou 110 l odpadovou nádobou“ za týchto podmienok:    
-   Ak majú občania tento spôsob zberu odpadu už nahlásený od r. 2005 čo vyjadrili na svojom 
„Ohlásení…. na r. 2005“,  obec má za to, že  ich záujem vo veci zberu odpadu do  spoločnej  
odpadovej nádoby naďalej trvá  a poplatok   bude vyrubený v zmysle  posledného  
„Ohlásenia… “  s  tým,  že tento zodpovedný občan uhradí poplatok za  všetky  domácnosti, ktoré 
uskladňujú odpad  formou ním združených  domácností  /rodinných domov alebo bytov v bytových 
domoch./ 
 -   Ak vznikne  n o v á   domácnosť, ktorá bude likvidovať odpad formou „združených nádob“   
je povinná túto skutočnosť ohlásiť písomne na tunajší  úrad v termíne do 31. januára, pričom  
uvedie všetkých členov ďalších  domácnosti, na ktorých sa   spoločná likvidácia odpadu vzťahuje.    
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2. Ak nastane skutočnosť, že jednotlivým občanom a domácnostiam nebude postačovať na 

likvidáciu odpadu jedna 110 l odpadová nádoba, nakoľko budú vznikať divoké skládky. 
     odpadu alebo neporiadok v okolí odpadových nádob, sú povinní títo občania si zabezpečiť 
     ďalšiu odpadovú nádobu, pričom v takejto domácnosti zanikne možnosť likvidovať odpad   
     formou „združených domácností spoločnou 110 l nádobou“. 
3. Kontrolnú činnosť v otázke dodržiavania čistoty obce, preplnenosti  spoločných  odpado- 
     vých nádob združených  domácností, budú vykonávať  poslanci obecného  zastupiteľstva, na  
     ktorých podnet  budú  spoločné  nádoby zrušené a domácnosti musia mať individuálnu   
     odpadovú  nádobu.  
4. V prípade, že občan odmietne  zaplatiť stanovenú výšku poplatku, obec z vlastného podnetu  
      zastaví vývoz odpadu 110 litrovej nádoby z jeho domácnosti a poplatník bude povinný zvyšnú  
      časť roka platiť prepočítaný paušálny poplatok.  
5. V prípade, že poplatok nebude zaplatený v stanovenej lehote, obec bude postupovať v súlade    
       so zákonom č. 563/2009 Zb. v znení neskorších predpisov /daňový poriadok/ , podľa   
       ktorého bude poplatníkovi vyrúbená sankcia za nedodržanie termínu splatnosti poplatku. 
 

§  16 Záverečné ustanovenie 
 

 1.  Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zruší VZN na r. 2011, schválené uznesením OZ   
č. 11-3a/2010 zo dňa 1.12.2010. 

2.   Návrh VZN bol  v obci zverejnený od 30.11.2011 do 14.12.2011.  

3.    Obecné zastupiteľstvo Obce Dolný Lieskov sa na tomto všeobecne záväznom nariadení   
       o poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012 uznieslo  dňa  
       15.12.2011 uzn č. 37-bod č.5/2011. 
4.   Toto všeobecno-záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2012 a platí až do    
       vydania nového VZN.  
 
 
 
V   Dolnom  Lieskove, dňa 15.12.2011 
 
Zverejnené:   15.12.2011 
Zvesené:        ...........2011                                                    Ing. Jozef Kardoš 
                                                                                              starosta obce v.r.  
 
 
 
 

 


