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Obec Liptovská Osada v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4. písm. d/ ,e/ a g/ zákona 

Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej 

len zákon o obecnom zriadení/ a ustanoveniami § 2 ods. 2, § 77 - 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších zmien a doplnkov vydáva s účinnosťou od 1. januára 2016 a na ďalšie zdaňovacie obdobia: 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADNIE OBCE LIPTOVSKÁ OSADA  

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY 

A   DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 

č. 2/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Osade  na základe § 11 ods. 4 písm. d/ a e/ zákona o 

obecnom zriadení a 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 o miestnych daniach) ,  že obec Liptovská Osada , ako správca 

dane v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 563/2009 Z. 

z.),  r o z h o d l o  o  podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady 

a  drobné  stavebné odpady na území obce Liptovská Osada  počnúc dňom 1. januára 2016 

a na ďalšie zdaňovacie obdobia.  

 

§ 1   

Základné ustanovenie  

Toto  všeobecne záväzné nariadenie  ( ďaľej len „VZN“) stanovuje sadzby poplatku, hodnotu 

koeficientu, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatku, podmienky na vrátenie 

poplatku alebo jeho pomernej časti, podklady k vráteniu poplatku alebo pomernej časti 

poplatku, zníženie alebo odpustenie poplatku .  



V obci je zavedený množstvový zber komunálneho odpadu, ktorý sa realizuje zo 110 l nádob . 

Zber sa uskutočňuje s využitím žetónového systému evidencie počtu nádob. Zberný voz bude 

vyvážať len v dvojtýždňových intervaloch a vysýpať sa budú len nádoby označené  

evidenčným žetónom.  

§ 2 

Poplatník 

a) Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo je na území obce 

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 na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a 

pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha,  

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 

Sadzby poplatku 

Obec určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady vo výške 0,0147 € / na 1 liter  zbernej 

nádoby .  Minimálny počet odvozov pre rodinné domy v bytovom dome :  

 

a) Rodinný dom ( byt v bytovom dome)  s 1 osobou s pobytom                          10 

odvozov  Rodinný dom ( byt v bytovom dome)  s 2 osobou s pobytom                          

16 odvozov 

Rodinný dom ( byt v bytovom dome)  s 3 osobou s pobytom                          24 

odvozov  

Rodinný dom ( byt v bytovom dome)  s 4 osobou s pobytom                          32 

odvozov  



Rodinný dom ( byt v bytovom dome)  s 5 osobou s pobytom                          40 

odvozov  

Rodinný dom ( byt v bytovom dome)  s 6 a viac  osobami  s pobytom           48 

odvozov  

Pri prepočte na osobu je suma 12,936 pričom sa suma zaokrúhľuje nadol na stotiny.  

b) pre právnické osoby a podnikateľov sa určuje poplatok 0,0147 €/ na liter zbernej 

nádoby .  

c) poplatok za množstvový zber drobných stavebných odpadov pre fyzickú osobu, ktorá 

má v   obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá má na území obce 

oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, právnickú 

osobu a podnikateľa.  Sadzba poplatku pre množstvový zber drobných stavebných 

odpadov je   0,07 EUR za jeden kilogram drobného stavebného odpadu. 

d) Rodinné domy slúžiace ako chaty / ubytovne  min. 6 odvozov so sadzbou  0,0147€/ 

na liter zbernej nádoby .  (1,617 € zberná nádoba )    

e) Pri potrebe ďalších odvozov je možné dokúpiť si žetón podľa výšky sumy fakturovanej 

odvozcom  v danom roku .  

f) Obec určuje hodnotu koeficientu 1.  
 

 

§ 4 

Spôsob, forma  a miesto platenia poplatku pri množstvom zbere  

komunálnych odpadov  

Poplatník poplatok môže uhradiť :  

a) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane, 

b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane,  

Číslo účtu: 27123342/0200 vedený vo  VÚB,  a.s.  banka, pobočka Liptovský Mikuláš,  

IBAN SK02 0200 0000 0000 2712 3342, BIC : SUBASKBX.  Pre identifikáciu platby pri 

bezhotovostnom  platobnom styku je nutné uvádzať meno, priezvisko, adresa platiteľa.  

 

Pri zavedenom množstvom zbere komunálnych odpadov platia poplatok  :  

a) Fyzické osoby  2x ročne  a to k 30.06. a 31.12 v kalendárnom roku,  



b) Právnické osoby  a podnikatelia platia polročne. Poplatok je splatný v lehote  stanovenej na 

faktúre.  

 

 

 

 

§ 5 

 

Spôsob, forma  a miesto platenia poplatku pri množstvom zbere  

drobných stavebných odpadov  

 

1. Obec Liptovská Osada určuje poplatok za množstvový zber drobných 

stavebných odpadov ako súčin sadzby a množstva odpadu v kg. 

2. Poplatok poplatník zaplatí do pokladne správcu dane naraz v hotovosti v deň 

        odovzdania odpadu. 

3. Pri stavebných prácach vykonávaných firmou je firma povinná si sama odpad 

odviezť a zabezpečiť jeho uloženie, a to na vlastné náklady. ( napr. výmena 

okien a pod. ) 

4. Pri stavených prácach a úpravách, na ktoré je vydané stavebné povolenie 

taktiež pri rozsiahlych rekonštrukciách domov a pozemkov  je  občan povinný 

si zabezpečiť  odvoz odpadu a jeho uloženie individuálne na vlastné náklady.  

 

§ 6 

Vrátenie poplatku 

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej 

žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho 

obdobia  a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho 

pomernej časti a to, :  

a) úmrtia poplatníka, 



b) odhlásenia poplatníka z trvalého pobytu alebo z prechodného pobytu na území 

obce, 

c) prevodu a prechodu vlastníctva nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce 

do vlastníctva inej osoby, 

d) zániku nájomného vzťahu k nehnuteľnosti na území obce, 

e) ukončenia podnikateľskej činnosti na území obce, 

f) pozastavenia podnikateľskej činnosti na území obce, 

g) zániku právnickej osoby, 

h) zrušenia prevádzkarne (priestoru, v ktorom sa prevádzkuje živnosť) na 

území obce v prípade, že sa jedná o fyzickú osobu oprávnenú na 

podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo 

prechodného pobytu a v tomto mieste mala zriadenú prevádzkareň. 

 

2. Doklad, ktorý preukazuje skutočnosť uvedenú: 

• v ods. 1 písm. a) je úmrtný list poplatníka, 

• v ods. 1 písm. b) je doklad o odhlásení z trvalého pobytu alebo z prechodného 

pobytu na území obce, 

• v ods. 1 písm. c) je doklad o prevode a prechode vlastníctva nehnuteľnosti 

nachádzajúcej sa na území obce do vlastníctva inej osoby (kúpno-predajná zmluva, 

darovacia zmluva, list vlastníctva), 

• v ods. 1 písm. d) je doklad o zániku nájomného vzťahu k nehnuteľnosti na území 

obce (doklad o ukončení nájomnej zmluvy), 

• v ods. 1 písm. e) je doklad o ukončení podnikateľskej činnosti na území obce 

(potvrdenie živnostenského úradu o ukončení podnikateľskej činnosti...), 

• v ods. 1 písm. f) je doklad o pozastavení podnikateľskej činnosti na 



území obce (potvrdenie živnostenského úradu o pozastavení podnikateľskej 

činnosti), 

• v ods. 1 písm. g) je doklad o výmaze z obchodného registra, 

• v ods. 1 písm. h) je doklad o zrušení prevádzkarne (potvrdenie živnostenského 

úradu o zrušení prevádzkarne). 

3. Doklady uvedené v ods. 2 je poplatník povinný predložiť v zákonnej lehote. 

 

§ 7 

Zníženie poplatku 

Správca dane znižuje poplatok za komunálne odpady : 

1) V prípade, ak poplatník študent strednej a vysokej školy denného štúdia preukáže, že 

viac ako 90 dní  v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce , 

správca dane  zníži poplatok  za toto obdobie.  

- podklady na zníženie poplatku sú :  potvrdenie ubytovacieho zariadenia, 

potvrdenie o návšteve školy,  potvrdenie o priváte, potvrdenie o ubytovaní na 

internáte, resp. nájomná zmluva o ubytovaní študenta.  

2) Pri výpočte sadzby na 110l zbernú nádobu u samostatne bývajúci osôb sa upravuje 

poplatok na výšku nákladov osoby žijúcej vo viacpočetnej domácnosti so 

zaokrúhlením nadol.  

3) Správca dane  poplatok zníži na základne písomnej žiadosti poplatníka .  

 

§ 8 

Odpustenie poplatku 

 

1. Správca dane 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.  

- podklady na odpustenie poplatku sú : 



a) potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a o trvaní pracovného pomeru 

v zahraničí, pracovná zmluva, povolenie o pobyte na území iného štátu,  

b) potvrdenie poplatníka o umiestnení v ústave na výkon trestu odňatia slobody,  

c) čestné prehlásenie o nezdržiavaní na  adrese trvalého alebo prechodného pobytu  

a ani na území obce .  

2. Správca dane u rodín : 

 s 4 a viac deťmi za 4 a každé ďalšie dieťa poplatok odpúšťa,  

 s počtom členov domácnosti viac ako 6, sa poplatok za každého ďalšieho 

člena odpúšťa.  

3.  Správca dane podľa bod. 1 poplatok odpustí  na základne písomnej žiadosti 

poplatníka .  

 

§ 9 

Odôvodnenie 

Obec Liptovská Osada ako správca dane znižuje sadzbu poplatku za komunálny 

odpad pre viacčlenné rodiny a samostatne žijúceho občana v dome a byte. Taktiež 

obec každoročne z rozpočtu obce prispieva k úhrade nákladov spojených s uložením  

odpadu a odstraňovaním čiernych skládok.  

 

§ 10 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

1. Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 

582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.  

2. Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší platnosť Všeobecne záväzného 

nariadenia Obce Liptovská Osada č. 01/2012 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 02.12.2011 unesením č. 80/2011, Dodatok 

č. 1 /2012 zo dňa  24.09.2012. uznesením č. 66/2012 .  

3. Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovská Osada sa na tomto Všeobecne záväznom 

nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady 

uznieslo dňa  14.12.2015  , uznesením číslo  100/2015  .  

4. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.januára 2016 .  



                                                                                                                

                                                                                                                     Ing. Róbert Kuzma  

                                                                                                                          starosta obce  

 

 


