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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lozorno
č.201201 9

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupitelstvo v Lozorne podia 56 ods. 1, 54 ods. 3 písm. c) a511 ods. 4 písm. d) zákona
Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršich predpisov a podľa 583 zákona č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znenĺ
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
Čl. I
Základné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) ustanovuje sadzby miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej aj len „poplatok“) spösob a lehotu zaplatenia
poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej Časti, podmienky, ktorých spinenie má
poplatník preukázať a doklady, ktoré má poplatník predložiť so žiadosťou o zniženie alebo odpustenie
poplatku ako aj ďalšie podrobnosti a náležitosti správy a vyberania poplatku na územ[ obce Lozorno.
‚

2. Obec Lozorno ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
3. Obec Lozorno zavádza na územĺ obce Lozorno množstvový zber komunálnych odpadov
a množstvový zber drobných stavebných odpadov.

Čl. 2
Poplatok
Poplatok sa platí za:
a)
činnosti nakiadania so zmesovým komunálnym odpadom,
b)
činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c)
triedený zber zložiek komunáineho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšĺrená
zodpovednost‘ výrobcov,
d)
náklady spösobené ned6sledným triedenim oddelene zbieraných ziožiek kom unálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšĺrená zodpovednosť výrobcov,
e)
náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa 559 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.
z. o odpadoch a o zmene a dopineni niektorých zákonov.

Čl.3
Poplatnik
1.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci Lozorno trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce Lozorno oprávnená užĺvať alebo uživa byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný
účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom územĺ obce okrem lesného pozemku a pozemku,
ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha (ďaiej len ‚nehnuteľnost‘),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená uživať alebo užĺva nehnuteľnosť nachádzaJúcu sa na
území obce Lozorno na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sana území obce
Lozorno na účel podnikania.
2. Poplatnikom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho
vzťahu 5 poplatníkom podľa odseku 1, ak na jeho základe
a) uživa priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadenĺ poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadeni sociálnych služieb pobytovou formou,
d) uživa z dóvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo mého
obdobného vzťahu s poplatnikom nehnuteľnosť, ktorú má právo užĺvať alebo ju uživa aj poplatník,
e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo uživať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce
alebo mu poskytuje mé služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len
komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
3. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
a) vlastník nehnutel‘nosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastnictve viacerých spoluvlastníkov alebo ak
ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený
spoluvlastnikmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca sůhlasi,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
„platitel‘“).
4. Platiteí a poplatník sa möžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
5. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1. písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti
poplatníka möže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka,
ktorý nie je spósobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plni povinnosti poplatníka jeho zákonný
zástupca, pripadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za mého prevziať alebo plniť osoba,
ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto
skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za mého plnĺ povinnosti poplatníka, povinná oznámiť
obci Lozorno.
Čl.4
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku za komunálny odpad sa určuje vo výške 0,0243 EUR/liter komunálnych
odpadov.
2. Výška poplatku za komunálny odpad sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby podl‘a
odseku 1. a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Do poplatku sa zahřňajú náklady na
zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad v ustanovenej výške, ak nádoba je zabezpečovaná
na náklady obce Lozorno. Výška poplatku v zmysle odseku 1. a odseku 2. je určená v prilohe či.
tohto VZN.

3. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad sa určuje vo výške 0,0625 EUR/kg drobných
stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Pre určenie hmotnosti drobného stavebného dopadu
a výšky poplatku sa vychádza z prepočtu množstva tak ako to ustanovuje priloha č.2. tohto VZN
.

Či. 5
Určenie poplatku
1. Poplatok za komunálne odpady sa určuje raz za kalendárny rok. Poplatkovým obdobím je
kalendárny rok.
2. Poplatok za drobné stavebné odpady sa platí pred ich odovzdanim na zbernorn dvore.
3. Poplatok za komunálne odpady sa určí ako poplatnikom v ohláseni zvolený súčin frekvencie
odvozov, sadzby poplatku a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným
systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
4. Zvýšenie frekvencie odvozov alebo zvýšenie objemu zbernej nádoby je možné v priebehu roka
vždy s účinkami k 01. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca, pričonl túto zmenu je poplatník
povinný nahlásíť vždy do 15. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Zmena frekvencie
odvozov alebo zmena objemu zbernej nádoby je možná raz ročne vždy kOl .01. prislušného roka,
pričom túto zmenu je poplatník povinný ohlásiť vopred najneskčr do konca predchádzajúceho
kalendárneho roka.
Čl.6
Vyrubenie poplatku a splatnosť
1. Poplatok sas ohľadom na zavedený množstvový zber nevyrubuje rozhodnutím.
2. Obec Lozorno oznámí poplatníkovi výšku poplatku za komunálny odpad a jeho splatnosť
každoročne za celé zdaňovacie obdobie formou oznámenia.
3. Poplatok za komunálny odpad do výšky 1000 EUR je splatný jednorázovo do 15.02. prislušného
kalendárneho roka alebo do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti, ak táto vznikla počas
kalendárneho roka.
4. Poplatok za komunálny odpad vyšší ako 1000 EUR sa platí v dvoch rovnomerných splátkach,
z ktorých prvá je splatná do 15.02. kalendárneho roka a druhá do 31.07. kalendárneho roka.
Poplatník je oprávnený poplatok zaplatiť jednorázovo v lehote splatnosti prvej splátky. V pripade,
ak poplatková povinnosť poplatku vyššieho ako 1000 EUR vznikne v priebehu roka prvá splátka
poplatku splatná do 15 dni odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.
5. Poplatok za komunálny odpad sa platí do pokladne obecného úradu v hotovosti, kartou alebo
prevodom na účet Obce Lozorno.
6. Pri drobnom stavebnom odpade bez obsahu škodlivín poplatník uhradí poplatok pred jeho
odovzdanim na zbernom dvore do pokiadne Obecného úradu v hotovosti alebo kartou alebo inou
formou bezhotovostnej platby zavedenou Obcou Lozorno pre tento účel (SMS platba) a úhradu
preukáže pri odovzdaní drobného stavebného odpadu bez škodlivin v hotovosti na zbernom dvore.
Pri SMS platbe hradí poplatník spolu s poplatkom tiež náklady platby vo výške stanovenej
v prílohe č. 2 tohto VZN. Bez preukázania úhrady nebude odpad prevzatý. Drobný stavebný odpad
bude prevzatý len od poplatníka poplatku.

čL7
Oznámenie o vzniku a zmenách poplatkovej povinnosti
1. Poplatník je povinný oznámíť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku
popiatkovej povinnosti a pritom najmš
a) uviesť meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďaiej
len „identifikačné údaje“); v pripade oznámenia určeného zástupcu podľa aj identifikačné údaje za
ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa či. 3. odst písm. b) alebo písm.
c) názov alebo obchodné meno, sídlo aiebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie výšky poplatku za komunálny odpad,
c) ak požaduje zníženie aiebo odpustenie poplatku predložiť aj doklady, ktoré od6vodňujú zníženie
alebo odpustenie poplatku.
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v
priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto
nastali.
3. Oznámenie podľa ods.1. a ods.2. poplatník vykoná na tlačive určenom Obcou Lozorno alebo
elektronicky. Tlačivo spristupní obecný úrad vo svojom sídle ako aj na webovom sidle Obce
Lozorno.

61.8
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec Lozorno na základe žiadosti poplatníka, ktorý má na území obce Lozorno trvalý pobyt,
poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník hodnoverne preukáže, že sa Po dobu viac ako 90
dni on ani osoby s nim žijúce v spoločnej domácnosti, za ktoré prevzal plnenie poplatkovej
povinnosti, na území obce Lozorno nezdržiavali a že za toto obdobie plnil poplatkovú povinnosť
v inej obci alebo meste.
2. Dokladom, ktorým poplatník preukáže podmienky na odpustenie poplatku vzmysle odseku 1.
je doklad o prihláseni na prechodný pobyt na mom mieste alebo iný obdobný pobyt v zahraničí
a potvrdenie o splneni poplatkovej povinnosti v mieste prechodného pobytu alebo mého
obdobného pobytu v zahraničí. Doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
3. Obec Lozorno móže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. Takéto zniženie alebo odpustenie
poplatku podlieha prechádzajúcemu schváleniu v obecnej rade.
~.

v mých prípadoch ako je uvedené v ods.

1. a ods.3. sa poplatok neznižuje ani neodpúšťa.

Či. 9
Vrátenie poplatku
Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu kalendárneho roka, ktorý tento zánik riadne oznámil, o vrátenie zaplateného
poplatku alebo jeho pomernej časti požiadal a ktorý hodnoverne preukáže zánik svojej poplatkovej
povinnosti rovnako ako zánik poplatkovej povinnosti všetkých osób žijúcich v ním spoločnej
domácnosti, za ktorých plnenie poplatkovej povinnosti na seba prevzal.

Či. 10
Spoločné ustanovenia
Správcom poplatku je Obec Lozorno.
2.

Poplatník je povinný zbernú nádobu s výnimkou, ak ňouje vrece poskytnutě Obcou Lozorno, podľa
pokynov Obce Lozorno označiť určeným označením obsahujúcim informácie o poplatníkovi,
veľkosti nádoby, frekvench zvozu alebo mých súvisiacich skutočnostiach, toto označenie udržiavať
v riadnom stave a bezodkladne Obci Lozorno ohiásiť jeho stratu, odcudzenie alebo poškodenie.
Bez platného riadneho označenia nádoby nebude nádoba pri zvoze odpadu vyprázdnená. Obec
Lozorno vystaví a poplatníkovi doručí prísiušné označenie Po prijatí oznámenia o vzniku popiatkovej
povinnosti alebo jej zmene, Po oznámení jeho straty, odcudzenia alebo poškodenia. Obec Lozorno
zneplatni označenie Po tom, ako jej bude oznámený a preukázaný zánik popiatkovej povinnosti
aiebo ohlásená jeho strata alebo poškodenie.

Či. ii
Prechodné a závereČné ustanovenia
1. Oznámenie O popiatkovej povinnosti podľa či.7 tohto VZN je každý, kto je poplatnikom poplatku
podľa tohto VZN ku dňu jeho účinnosti povinný predložiť Obci Lozorno v lehote do 31.01.2020.
2. Nádoby riadne neoznačené v zmysle tohto VZN nebudú vyprázdnené Po prvýkrát počnúc
01.03.2020. Do 01.03. 2020 platia označenia (nálepky) podľa doterajších predpisov.
3. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobně stavebné odpady na území obce Lozorno č. 3/2015.
4. Toto VZN bob schváleně obecným zastupiterstvom v Lozorne dňa 11.12.2019 uznesením č
91/2019 a nadobúda účinnosť dňom 01 .01.2020.

/p
Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno

Priloha 6.1 kVZN 6.20/2019

Objem
1101
1101
1101
1101
1101
1101

frekvencia
lxmesačne
lxmesačne
každýdruhýtýždeň
každý druhý týždeň
každý týždeň
každýtýždeň

Náklad na nádobu

120 I
120 I
120 I
1201

lxmesačne
lxmesačne
každý druhý týždeň
každý druhý týždeň

1201
1201

každýtýždeň
každýtýždeň

2401

lx mesačne

2401
2401
240 I
240 I
2401

lx mesačne
každýdruhýtýždeň
každý druhý týždeň
každý týždeň
každýtýždeň

11001
11001
11001
11001

lxmesačne
lxmesačne
každý druhý týždeň
každý druhý týždeň

105,50 EUR

320,76 EUR
426,26EUR
694,98 EUR
800,48 EUR

1100!
11001

každýtýždeň
každýtýždeň

105,50 EUR

1389,96 EUR
1495,46 EUR

Vrece 15011

3x ročne

1,065 EUR

12 EUR

-

6EUR
-

6 EUR
-

6EUR

Poplatok
32,O8EUR
38,O8EUR
69,5OEUR
75,50 EUR
139,00 EUR
145OOEUR

-

34,99 EUR
40,99 EUR
75,82 EUR
81,82 EUR
151,63EUR

6EUR

157,63 EUR

6 EUR
6EUR

69,98 EUR

8 EUR
-

8 EUR
-

8EUR
105,5OEUR

77,98 EUR
151,63 EUR

159,63 EUR
303,26 EUR
311,26 EUR

možné len pre zber odpadu z chatovej osady Košarisko alebo ak tak stanoví VZN vo
poskytnutých obcou Lozorno, zvoz sa realizuje zo zberného dvora
1

vrec~ach

Prílohač.2 kVZN Č. 20/2019
Množstvo

PrepoČitaná hmotnost‘ odpadu

Výška poplatku Platba SMS

I fúrik
malý vozĺk (ruČný)
1 privesný vozík

40kg
80 kg
240 kg

2,50 EUR
5,00 EUR
15,00 EUR

3,00 EUR
6,00 EUR
18,OOEUR

