
Všeobecne záväzného nariadenia obce LIPNÍK 

č. 6/2011 
 

 

MIESTNY   POPLATOK   ZA   KOMUNÁLNE   ODPADY    
A DROBNĚ   STAVEBNÉ   ODPADY 

 
 
 

         Obec  LIPNÍK v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 78 a 79 zákona č. 582/2004 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov   u s t a n o v u j e 

 

 

§ 1 

Základné pojmy 
 

1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“)  

    sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré   

    vznikajú na území obce.  

 

2. 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, pozemok v zastavanom území obce   

        okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako  

        vodná plocha, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast (ďalej len  

        nehnuteľnosť) na iný účel ako na podnikanie, 

    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. 

 

3. Ukazovateľ dennej produkcie (UDP). 

 

 

§ 2 

Sadzba poplatku 
 

1. V obci nie je zavedený množstvový zber. 

2. Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu miestneho poplatku  na rok 2012 a ďalšie 

obdobia vo výške 0,0384 eur za osobu a kalendárny deň,  resp. 14,00 € za rok. 

3. Určené obdobie je 365 dní. Koeficient je určený vo výške 1,0. 

 

 

 



 

§ 3 

Určenie poplatku 
 

1. Určenie poplatku za odpady (PzO) pre fyzickú osobu 

                    

PzO = Spopl (0,0384)   x   počet kalendárnych dní 

 

2. Určenie poplatku (PzO) pre poplatníka poskytujúceho v obci ubytovacie služby 

 

                                    PzO = Spopl ( 0,0384)   x   počet dní  x  UDP 

 

    UDP = priemerný počet zamestnancov znížený + priemerný počet ubytovaných osôb. 

 

3. Určenie poplatku pre poplatníka poskytujúceho v obci reštauračné, kaviarenské alebo iné   

    pohostinné služby 

 

                                     PzO = Spopl (0,03)  x   počet dní   x  UDP 

 

    UDP = priemerný počet zamestnancov znížený + priemerný počet miest. 

 

4. Ak poplatník poskytuje služby zároveň podľa bodu 2. a 3. , použije sa iba bod 2. 

 

5. Ostatní poplatníci 

 

                                     PzO = Spopl (0,0384)   x   počet dní   x   UDP 

 

    UDP = priemerný počet zamestnancov (neznížený)   x   koeficient (1,0) 

 

 

§ 4 

Ohlasovacia povinnosť 

 
Poplatník je povinný písomne ohlásiť vznik povinnosti platiť poplatok do 30 dní od vzniku 

poplatkovej povinnosti a súčasne predložiť identifikačné údaje potrebné pre výpočet poplatku. 

 

 

§ 5 

Zníženie alebo odpustenie poplatku 
 

1.V zmysle § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za  

    komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec na zmiernenie alebo odstránenie  

    tvrdosti zákona znižuje sadzbu miestneho poplatku ( spopl) podľa § 2 ods. 2 VZN pre  

    poplatníka poskytujúceho v obci reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinné služby 

    ( Pohostinstvo „PRAMEŇ“ a Vináreň „LIPNÍČEK“) na 0,03 Eur. 

       

 

 

 



2. Obec poplatok zníži  o 50% v prípadoch, ak občan preukáže: 

a) že sa  dlhodobo (nad šesť mesiacov) zdržiava v zahraničí 

b) že je imobilným občanom (držitelia preukazov ŤZP) 

c) že sa nezdržiava v obci s trvalým pobytom z dôvodu zamestnania, denného štúdia 

s ubytovaním na internáte alebo priváte. 

Poplatník, ktorý spĺňa podmienky na poskytnutie zníženia poplatku, požiada o zníženie 

poplatku  doručením obci Lipník do 31.01.2012. 

 

 

§ 6 

Vyrubovanie poplatku 
 

      Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí obec platobným 

výmerom do 31. mája bežného kalendárneho roka. 

 

 

§ 7 

Splatnosť poplatku 

 
       Poplatok je splatný do 15 dní od jeho vyrubenia platobným výmerom v hotovosti do 

pokladnice obecného úradu alebo na účet správcu poplatku. 

 

 

§ 8 

Záverečné ustanovenia 

 
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa obecné zastupiteľstvo obce Lipník 

uznieslo dňa 12.12.2011 uznesením č. 70/2011. 

(2) Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli a účinnosť 1. januára 

2012. 

(3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN obce Lipník č. 6/2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                           Ľudovít VOJTKO 

                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 VZN bolo vyvesené: 25.11.2011 

 VZN bolo zvesené:   12.12.2011 


