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OBEC ĽUBOTÍN

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE č. 3/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Ľubotín v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a 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 tomto
Všeobecnom záväznom nariadení.

§ 1
Úvodné ustanovenie
Obec Ľubotín týmto VZN ustanovuje s účinnosťou od 1.1.2020 miestny poplatok za
komunálne odpady okrem elektro odpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského
a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

§2
Sadzba poplatku. Hodnota koeficientu
1. Obec Ľubotín určuje sadzbu poplatku za osobu a kalendárny deň vo výške
0,0492€
2. V súlade s § 83 zák. č. 582/2004 Z. z. v platnom znení správca poplatku určuje
hodnotu koeficientu na 1.
3. Pre FO podnikateľa a PO, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania sa vypočíta ako súčin sadzby,
ukazovateľa produkcie (UP) a stanoveného koeficientu

a) obchodné jednotky, pošta, služby
- sadzba 0,0411 €/deň

UP (počet zamestnancov)

koeficient 0,33

b) reštaurácie, pohostinstvá a iné pohostinské služby
- sadzba 0,0411 €/deň

UP (počet miest)

koeficient 0,14

4. 0,025 € za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.

§3
Vrátenie poplatku
(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia za podmienky, že
túto skutočnosť písomne oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku
poplatkovej povinnosti. Nárok na vrátenie pomernej časti poplatku zaniká, ak
poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej povinnosti neoznámi.
(2) Podmienkou pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je, že poplatník
nemá ku dňu zániku poplatkovej povinnosti daňový nedoplatok na poplatku za
predchádzajúce zdaňovacie obdobie alebo na miestnych daniach.
(3) Podmienkou pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je, že poplatník
preukáže zánik poplatkovej povinnosti dokladom, ktorý pripojí k oznámeniu
o zániku poplatkovej povinnosti, napr.

- potvrdenie o zmene trvalého, resp. prechodného pobytu mimo územia obce
- kópia úmrtného listu
- doklad o zániku práva užívania nehnuteľností

§4
Zníženie poplatku

(1) Obec poplatok zníži na základe písomnej žiadosti podľa najnižšej sadzby za
obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom
období sa nezdržiava alebo sa
skutočnosť

poplatník

nezdržiaval na území Obce Ľubotín. Túto

preukáže:

hodnoverným

dokladom,

z ktorého

jednoznačne vyplýva, že poplatník sa zdržiaval v zdaňovacom období mimo
obce. Dátum vystavenia dokladu, musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím na
ktoré sa uplatňuje nárok na zníženie poplatku, vrátane uvedenia presného
počtu dní a dátumu od kedy a do kedy bol poplatník mimo obce. Doklad môže
byť vystavený najskôr po uplynutí 90 dňovej lehoty.
Doklad preukazujúci nárok na zníženie poplatku:
- potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní
- potvrdenie od zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo

dokladom o ubytovaní
(2) V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad
nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
(3) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do
31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote
nepredloží príslušné doklady, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie
zaniká.

§5
Odpustenie poplatku
(1) Obec poplatok odpustí
poplatník obci

na základe písomnej žiadosti za obdobie, za ktoré

preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa

nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území Obce Ľubotín.
Obec odpustí poplatok v týchto prípadoch:
-

ak sa poplatník dlhodobo zdržiava, alebo zdržiaval v zahraničí. Pre účely
odpustenia poplatku sa považuje za dlhodobo 12 mesiacov zdaňovacieho
obdobia, (dokladom sú všetky hodnoverné doklady preukazujúce túto
skutočnosť
v zahraničí,

–

potvrdenie

doklad

príslušného

o vlastníctve

úradu

o prihlásení

nehnuteľnosti

k pobytu

alebo

prenájme

nehnuteľnosti, potvrdenie od zahraničného zamestnávateľa o zamestnaní a
ubytovaní,

úradný

záznam

správcu

dane

potvrdený

s2

nezávislými

svedkami, ktorí nesmú byť rodinnými príslušníkmi a pracovníkom obce)
- ak sa fyzická osoba prihlásená k trvalému pobytu nezdržiava na adrese a jej

skutočný pobyt nie je známy (dokladom je písomné vyjadrenie občanov
s trvalým pobytom na uvedenej adrese)
- ak sa poplatník zdržiaval alebo zdržiava na území inej obce a z toho titulu

zaplatil poplatok v inej obci (predloží potvrdenie o zaplatení poplatku z inej
obce)
- ak je poplatník vo výkone trestu (predloží potvrdenie o výkone väzby alebo

výkone trestu odňatia slobody)
- ak je poplatník umiestnený v zariadení sociálnej starostlivosti (predloží

potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti)
- ak

je

poplatník

hospitalizovaný

v zdravotníckom

zariadení

(predloží

potvrdenie o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení)
(2) V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.

(3) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do
31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote
nepredloží príslušné doklady, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.

§6
Postup obce proti tvrdosti zákona
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť formou individuálneho rozhodnutia.

§7
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ľubotín č. 3/2018.

§8
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Ľubotíne sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom
zasadnutí dňa 02.12.2019 uznesením č. 6/2019/6 a toto VZN nadobúda účinnosť
dňom 01.01.2020 .

Ing. Jozef Havrila
starosta obce

