Všeobecno záväzné nariadenie obce Ľubochňa
č. 2/2010
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
zo dňa 15.12.2010
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje konkrétne podmienky určovania
a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa 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 (ďalej len zákon 582/2004 Z. z.) na území
obce Ľubochňa.
Čl. I
Predmet poplatku, zdaňovacie obdobie
(1)Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady okrem elektroodpadov1, ktoré vznikajú na území obce Ľubochňa.
(2)Určeným obdobím, za ktoré sa vyberá poplatok, je kalendárny rok.
Čl. II
Poplatník
Poplatník je vymedzený v § 77 ods. 2 až 4 zákona 582/2004 Z. z.
Čl. III
Vyberanie poplatku
(1)Poplatok od poplatníka v stanovenej výške pre Obec Ľubochňa vyberá a za vybraný
poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov,
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len „
platiteľ “).
(2)Ak viacero poplatníkov podľa ods. 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden
z nich. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo
zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich
zmeny, je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
(3)Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(4)Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods. 2
zákona 582/2004 Z. z.
Čl. IV
Sadzba poplatku
(1)Sadzba poplatku je stanovená vo výške:
a) 0,04 EUR za osobu a kalendárny deň pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona
582/2004 Z.z. - (občania),
b) 0,08 EUR za zamestnanca a kalendárny deň pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b)
zákona 582/2004 Z.z. - (právnická osoba - nepodnikateľ),
c) 0,15 EUR za zamestnanca a kalendárny deň pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. c)
zákona 582/2004 Z.z. - (podnikateľ),
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§ 54a ods. 4 zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 733/2004 Z. z.
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d) 0,08 EUR za zamestnanca a priemerného počtu hospitalizovaných alebo ubytovaných
osôb, alebo počtu miest na poskytovanie pohostinských služieb a kalendárny deň pre
poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. c) zákona 582/2004 Z.z. - (právnická osoba, fyzická
osoba - podnikateľ poskytujúca zdravotnícke, ubytovacie alebo reštauračné, kaviarenské
alebo iné pohostinské služby),
e) 0,07 EUR za liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov pri
množstvovom zbere,
(2)Poplatok sa zaokrúhľuje na druhý eurocent na dol.
Čl. V
Určenie poplatku
(1)Pri množstvovom zbere sa poplatok určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu
zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva. Žiadateľ o množstvový zber komunálneho odpadu je
povinný uzatvoriť zmluvu o vývoze komunálneho odpadu s firmou Technické služby mesta
Ružomberok. Táto zmluva bude vyhotovená v troch origináloch, z ktorých jeden obdrží obec.
Súčasťou zmluvy bude záväzok žiadateľa platiť poplatok za komunálny odpad zálohovo obci
vo výške predpokladanej poplatkovej povinnosti. Záloha je splatná do 15 dní od podpisu
zmluvy. Skutočné vyúčtovanie poplatkovej povinnosti vykoná obec polročne na základe
faktúr s uvedením množstva vyvezeného odpadu. V zmluve je žiadateľ povinný sa zaviazať,
že zavedený množstvový zber komunálneho odpadu môže zmeniť až po uplynutí 12 mesiacov
od jeho zavedenia.
(2)Pre ostatných je určenie poplatku vymedzené v § 79 zákona 582/2004 Z. z.
(3)Pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v zmysle § 79 odsek 4 zákona
582/2004 Z.z. obec určuje koeficient vo výške 1.
Čl. VI
Ohlásenie
(1)Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo
dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od
skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, ohlásiť Obci Ľubochňa:
a) fyzická osoba - svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
adresu prechodného pobytu (ďalej len 1identifikačné údaje"),
b) podnikateľ alebo právnická osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona 582/2004 Z.z.
- názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),
c) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka,
d) údaje rozhodujúce pre určenie poplatku spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje, a ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie
poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(2)Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu,
že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
Čl. VII
Splatnosť poplatku
(1)Splatnosť poplatku pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona 582/2004 Z. je určená
takto:
a) poplatok do 33,20 EUR vrátane je splatný do 15 dní od doručenia platobného výmeru,
b) poplatok vo výške nad 33,20 EUR je splatný v dvoch rovnakých splátkach a to do
31.05. a do 30.09. príslušného kalendárneho roka,
c) ak poplatková povinnosť vznikla v priebehu kalendárneho roka a nie je možné z
časového hľadiska dodržať stanovené termíny podľa písm. a) a b), dátum splatnosti
bude určený individuálne správcom dane.
(2)Splatnosť poplatku pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písmena b) a c) zákona 582/2004 Z.
je určená takto:
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a) poplatok do 165,97 EUR vrátane je splatný do 15 dní od doručenia platobného výmeru,
b) poplatok vo výške nad 165,97 EUR je splatný v dvoch rovnakých splátkach a to do
31.03. a do 30.09. príslušného kalendárneho roka,
c) ak poplatková povinnosť vznikla v priebehu kalendárneho roka a nie je možné z
časového hľadiska dodržať stanovené termíny podľa písm. a) a b), dátum splatnosti
bude určený individuálne správcom dane.
(3)Vyrubený poplatok môže poplatník zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyšší ako je uvedený
v ods. 1 písm. b) a v ods. 2 písm. b).
(4)Poplatník uhradí vyrubený poplatok bezhotovostným alebo hotovostným vkladom na účet
obce uvedený v platobnom výmere alebo poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladne
Obecného úradu v Ľubochni.
Čl. VIII
Zníženie a odpustenie poplatku
(1)Obec zníži poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o 50 % poplatníkovi,
ktorý je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP/S. K zníženiu sadzby poplatku je potrebné
doložiť fotokópiu preukazu občana ŤZP, príp. ŤZP/S,
(2) Obec zníži poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o 50 % poplatníkovi,
ktorý navštevuje školu mimo obce, s výnimkou študentov denne dochádzajúcich. Pre zníženie
poplatku je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok na úľavu (potvrdenie o návšteve školy
a potvrdenie o ubytovaní na internáte a pod.),
(3) Obec poplatok odpustí za obdobie:
a) za ktoré poplatník preukáže obci na základe podkladov (pracovné povolenie, pracovná
zmluva nie staršia ako jeden rok, potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie od zamestnávateľa
z aktuálneho roku), že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.
b) po ktoré sa zdržiava mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania alebo prechodného
pobytu v inej obci. Pre zníženie poplatku je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok na
úľavu (doklad o úhrade poplatku za komunálne odpady v inej obci, doklad o prechodnom
pobyte, pracovná zmluva nie staršia ako jeden rok, potvrdenie od zamestnávateľa z aktuálneho
roku a pod.).
(4) Obec môže znížiť, resp. odpustiť poplatok, podľa § 82 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z.
v znení neskorších predpisov aj v iných zreteľa hodných prípadoch, keď poplatník jasne
preukáže dlhodobú neprítomnosť v obci (minimálne 90 dní) resp. preukáže to, že by vymáhanie
poplatku vážne ohrozilo jeho výživu alebo osôb na neho odkázaných.
(5) Nárok na úľavy sa preukazuje predložením dokladov v príslušnom kalendárnom roku.
(6) Poplatníkovi, ktorý predloží doklady preukazujúce nárok na odpustenie alebo zníženie
poplatku v termíne do 31. januára v kalendárnom roku, správca poplatku odpustenie alebo
zníženie upraví v platobnom výmere. Poplatníkom, ktorí predložili žiadosť o zníženie poplatku z
dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia (preukaz občana s ŤZP alebo ŤZP/S), obec zníži
poplatok v nasledujúcich rokoch automaticky.
(7) Zníženia uvedené v ods. 1 a 2 sa navzájom nekumulujú a na jednu osobu je možné uplatniť
len jedno z nich.
(8) Obec môže znížiť už vyrubený poplatok do 50 % z dôvodu zlej dostupnosti a z toho
vyplývajúcej nižšej úrovne poskytovania služieb pri odvoze komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu na základe písomnej žiadosti poplatníka. Jednotlivé prípady budú
posudzované individuálne. Zníženie poplatku sa bude vzťahovať na kalendárny rok, v ktorom
bolo vydané stanovisko k žiadosti.

Čl. IX
Vrátenie poplatku
(1)Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol
poplatok vyrubený platobným výmerom, je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku do 30
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dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto
skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol
poplatok platený.
(2)Ak z dôvodu odpustenia alebo zníženia poplatku vznikne poplatníkovi preplatok na
poplatku v určenom období, obec v súlade s § 63 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov v znení neskorších predpisov vráti tento preplatok do 1 mesiaca odo dňa doručenia
žiadosti o vrátenie preplatku.
(3)Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3,00 EUR
Čl. X
Záverečné ustanovenia
(1)Toto VZN nadobúda účinnosť 01. 01. 2011
(2)Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 9/2009 v znení neskorších
doplnkov.

V Ľubochni 01 . decembra 2010
Ing. Peter Dávidík
starosta obce
Vyvesené na pripomienkovanie dňa........................2010
Vyvesené na úradnej tabuli dňa............ …..............2010
Zvesené z úradnej tabule dňa …..............................2010
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