Obecné zastupiteľstvo v Lule v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR Č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov
vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4/2021
O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Lula
§ 1 Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o poplatku sú ustanovené v § 77 až 83 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.
§ 2 Základné ustanovenie
1.

2.

Obecné zastupiteľstvo v Lule podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov ukladá s účinnosťou od 1. januára 2022 miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania poplatku na
území obce Lula.
§ 3 Poplatník

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, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na
iný účet ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce lesného pozemku a pozemku,
ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha a ďalej len „nehnuteľnosť“,
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.
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§ 4 Sadzba poplatku
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obec Lula stanovuje sadzbu poplatku pre fyzickú osobu, ktorou je osoba uvedená v § 3 písm. a)
tohto nariadenia 0,0822 € za osobu a kalendárny deň, t. j. 30,00 € na osobu za kalendárny rok.
Obec Lula stanovuje počet smetných nádob na počet členov v domácnosti nasledovne:
a) pri 1 až 2 člennej domácnosti jedna 120 litrová smetná nádoba,
b) pri 3 až 4 člennej domácnosti dve 120 litrové smetné nádoby
c) pri 5 až 6 člennej domácnosti tri 120 litrové smetné nádoby
Každá domácnosť je povinná zabezpečiť si smetné nádoby v stanovenom objeme podľa počtu
členov domácnosti.
Každá domácnosť je povinná mať označené svoje smetné nádoby nálepkami. Smetné nádoby,
ktoré nebudú označené nálepkami, nebudú vyvážané!
Komunálny odpad nad rámec schváleného určeného objemu môže domácnosť uložiť do ďalšej
smetnej nádoby v objeme 120 litrov označenej lístkom v hodnote 7,00 € za jeden vývoz.
Komunálny odpad uložený vo vreciach, debničkách alebo voľne uložený vedľa smetných nádob
nebude vyvezený, vyvezený bude len zo smetných nádob označených nálepkami.
Obec Lula stanovuje sadzbu poplatku vo výške 0,030 €/1 kg za drobné stavebné odpady bez
obsahu škodlivín.
Poplatníci zaplatia poplatok na základe skutočne odovzdaného množstva drobného stavebného
odpadu do Zberného dvora obce Lula v hotovosti v pokladni na Obecnom úrade v Lule.
§ 5 Vyrubenie a splatnosť poplatku

1.
2.

3.

Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie
obdobie, pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
Poplatok je možné uhradiť:
a) bezhotovostným prevodom na účet obce : SK92 5600 0000 0022 4228 7008
b) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Lule
Poplatok je možné uhradiť v určených splátkach:
1. splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
2. splátka je splatná do 30.6. príslušného kalendárneho roka.
§ 6 Vrátenie poplatku

1.

2.

3.

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.
Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce,
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr. zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu,
zánik práva užívania nehnuteľností, úmrtie osoby a pod.).
Správca poplatku nie je povinný vrátiť preplatok nižší ako 3,00 €.
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§ 7 Zníženie a odpustenie poplatku
1.

2.

3.

4.

5.

Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži na 70 % za obdobie, za ktoré poplatník
správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Lula.
Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet
dní pobytu poplatníka mimo obce Lula, a to:
a) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní pre aktuálne zdaňovacie
obdobie,
b) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o
zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní,
c) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
d) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou,
e) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou.
Obec na základe písomnej žiadosti a predložených podkladov poplatok odpustí poplatníkovi,
ktorý sa počas celého zdaňovacieho obdobia zdržiava alebo sa bude zdržiavať v zahraničí alebo
mimo územia obce Lula. Pre účely uplatnenia odpustenia poplatku sa považuje za dlhodobý
pobyt celé zdaňovacie obdobie.
Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne
vyplýva pobyt poplatníka za zdaňovacie obdobie mimo územia obce a to:
a) potvrdenia príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržuje na jej území (potvrdenie o
prechodnom pobyte) a doklad o zapojení sa do systému zberu komunálneho odpadu v
príslušnej obci (rozhodnutie o vyrubení poplatku na poplatníka a súčasne doklad o úhrade
tohto poplatku),
b) potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
c) potvrdenie alebo iný doklad o trvaní pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu s určením
miesta výkonu zamestnania mimo územia SR,
d) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí,
e) potvrdenie vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí,
f) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
g) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou.
Doklad vystavený v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržuje, musí poplatník správcovi
predložiť s prekladom do štátneho jazyka SR. Doklad nie je možné nahradiť čestným
vyhlásením.
§ 8 Zrušovacie ustanovenie

Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje VZN obce Lula č.2/2019 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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§ 9 Záverečné ustanovenie
1.

2.
3.

Obecné zastupiteľstvo v Lule sa uznieslo na vydaní VZN obce Lula č. 4/2021 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na svojom zasadnutí dňa 13.12.2021
uznesením č.50/2021.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
V konaní vo veciach miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sa postupuje podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.

V Lule, 14.12.2021
Mária Farkašová
starostka obce
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