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Obec Lenartov, Obecné zastupiteľstvo v Lenartov 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 č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne
záväzného nariadenia Obce Lenartov

a

v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v obci Lenartov
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6
ods. 3 a 4 Zákona č. 369/1990 Zb.. o obecnom riadení

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové
konanie:
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového
konania:

23.10.2015
23.10.2015
13.11.2015

Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Obecný úrad Lenartov 37,
086 06 Malcov
- elektronicky na adresu:
obeclenartov@lenartov.sk
starostka@lenartov.sk
- faxom na číslo: 054/ 4884187
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN
uskutočnené dňa:

13.11.2015

Schválené všeobecne záväzné nariadenie: Uznesením č. 124/2015
Na rokovaní OZ obce dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce
dňa:

16.11.2015
19.11.2015

VZN nadobúda účinnosť dňom:

01.01.2016
Ing. Jana Bľandová
starostka obce
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Obecné zastupiteľstvo v Lenartove na základe zákona o odpadoch r o z h o d l o o podmienkach
určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Lenartov s účinnosťou od 1. januára 2016.
§1
Úvodné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Lenartove zaviedlo miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na základe zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
2. Základné ustanovenia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa
nevzťahujú na triedený zber odpadov a neobalových výrobkov.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) stanovuje sadzby poplatku, spôsob,
formu a miesto pre zaplatenie poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jej pomernej časti,
podklady potrebné k vráteniu poplatku alebo pomernej časti poplatku, zníženie alebo odpustenie
poplatku.
§2
Sadzba poplatku
1. Sadzbu poplatku správca dane stanovuje pre fyzickú osobu, ktorá má v obci Lenartov trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt, alebo je na území obce Lenartov oprávnená užívať alebo užíva
byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou,
alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako podnikanie,
pozemok v zastavanom území obce Lenartov okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je
evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha vo výške 0,0192 eur na kalendárny deň
a osobu, čo predstavuje 7,008 eur, po zaokrúhlení 7,00 eur na osobu na jeden rok.
Sadzba poplatku na
osobu a deň
0,0192

Počet dní
365

Poplatok na 1 osobu na
1 zdaňovacie obdobie
7,008

Poplatok po
zaokrúhlení
7,00

2. Sadzbu poplatku správca dane stanovuje pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Lenartov na iný účel ako na podnikanie vo
výške 0,0862 eur na kalendárny deň a osobu, čo predstavuje čiastku 31,50 eur pre právnickú osobu
na jeden rok.
Sadzbu poplatku správca dane stanovuje pre právnickú osobu ako súčin frekvencie odvozov, sadzby
a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník používa v súlade so zavedeným systémom zberu
komunálnych odpadov.
Sadzba
Počet frekvencii
poplatku na zberu
PO a deň
0,0862
26
0,0862
26
0,0862
26

Sadzba
Objem nádoby
nádoby za 1 v litroch
liter
0,011
110
0,011
240
0,011
1100

Poplatok pre PO
na zdaňovacie
obdobie
31,46
68,64
314,60

Po
zaokrúhlení
31,50
68,60
315,00

3. Sadzbu poplatku správca dane stanovuje pre právnickú osobu, ktorý je oprávnený užívať alebo
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Lenartov na účel podnikania vo výške
0,0862 eur na kalendárny deň a osobu, čo predstavuje čiastku 31,50 eur pre právnickú osobu na
jeden rok.
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Sadzbu poplatku správca dane stanovuje pre právnickú osobu ako súčin frekvencie odvozov, sadzby
a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník používa v súlade so zavedeným systémom zberu
komunálnych odpadov
Sadzba
Počet frekvencii
poplatku na zberu
PO a deň
0,0862
26
0,0862
26
0,0862
26

Sadzba
Objem nádoby
nádoby za 1 v litroch
liter
0,011
110
0,011
240
0,011
1100

Poplatok pre PO
na zdaňovacie
obdobie
31,46
68,64
314,60

Po
zaokrúhlení
31,50
68,60
314,60

4. Sadzba poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín je 0,020 €.

§3
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
1. Poplatník poplatok môže uhradiť:
a) prevodom z účtu na účet správcu dane, ktorý bude uvedený v rozhodnutí. Pre identifikáciu
platby je nutné uvádzať pri bezhotovostnom platobnom styku variabilný symbol, ktorý bude
uvedený v rozhodnutí
b) platbou v hotovosti v pokladni správcu dane
2. Uhradiť poplatok za drobný stavebný odpad bude možné:
a). na základe vážneho lístka pri odovzdaní drobného stavebného odpadu na mieste určenom
obcou / prípadne po vystavení dokladu na obecnom úrade / a následne bude poplatníkovi vydaný
príjmový pokladničný doklad.
b). na základe objednávky veľkokapacitného kontajnera od zberovej spoločnosti s jeho
zneškodnením, poplatok sa vyrubí podľa objemovej hmotnosti s úhradou v hotovosti na obecnom
úrade.
c). poplatok za stavebný odpad v množstve obecnej vlečky / 3,5 t/ je stanovený na 70,- € pri
odovzdaní odpadu na mieste určenom obcou.
§4
Vyrubenie a splatnosť poplatku

Poplatok vyrubí obec rozhodnutím a je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
§5
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Vrátenie poplatku
Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak preukáže splnenie nasledovných
podmienok:
- zánik trvalého alebo prechodného pobytu v obci
- zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na
podnikanie
- zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania
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2. Zníženie poplatku
V prípade, ak poplatník - študent preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce, správca poplatok zníži poplatok za toto obdobie na
najnižšiu sadzbu t.j. 0,0066 €/ na osobu a deň, t.j. 2,409 eur, po zaokrúhlení 2,40 eur na osobu
na jeden rok.
Podklady na zníženie poplatku je potvrdenie ubytovacieho zariadenia školy o ubytovaní
poplatníka - študenta, resp. nájomná zmluva o ubytovaní študenta.
3. Odpustenie poplatku
a) Správca poplatku poplatok odpustí zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom a ktoré vykonávajú
originálne kompetencie ( MŠ, ŠJ)
b) Správca poplatku poplatok odpustí, ak sa poplatník v celom zdaňovacom období nezdržiava
alebo nezdržiaval na adrese trvalého alebo prechodného pobytu a ani na území obce, na základe
podkladov, ktorými sú najmä:
- potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a o trvaní pracovného pomeru v zahraničí,
pracovné povolenie v zahraničí, pracovná zmluva, povolenie o pobyte na území iného štátu,
- potvrdenie o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody,
- čestné prehlásenie najmä v prípadoch, ak sa poplatník dlhodobo nachádza na území iného štátu
a nezdržiava alebo nezdržiaval na adrese trvalého alebo prechodného pobytu a ani na území obce.
Správca poplatku na základe čestného prehlásenia rodinného príslušníka odpustí poplatok v plnej
výške.
4. Správca poplatku vráti, zníži alebo odpustí poplatok na základe žiadosti poplatníka.
§6
Záverečné ustanovenia
1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší platnosť Všeobecne záväzného nariadenia o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.5/2012.
2. Obecné zastupiteľstvo Lenartov sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o miestnom
poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady uznieslo dňa 16.11.2015, uznesením číslo
124/2015
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016.
Ing. Jana Bľandová
starostka obce
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