Všeobecne záväzné nariadenie Č. 3/2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Lozorno

November 2015

Obecné zastupiteľstvo v Lozorne na základe ~ 4 ods. 3 písm. t) a m) zákona
SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
zákona SNR Č. 5 82/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov pre územie
obce Lozorno vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie
Č. 3/2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Lozorno
Článok I
Uvodné ustanovenia
‚

1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej
„poplatok“) sa platí v obci Lozorno za množstvový zber za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2. Ak d‘alej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je
na území obce oprávnená užívat‘ alebo užíva byt, nebytový priestor, prízemnú
stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, pozemok
v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný
v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosf
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikatel‘, ktorý je oprávnený užívat‘ alebo užíva nehnutel‘nost‘ nachádzajúcu sa
na území obce na účel podnikania.
3. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnost‘ uvedená v odseku 2
tohto ustanovenia. Poplatková povmnnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť
zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.
Článok II
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku je
a/ 0,Olleur za jeden liter komunálnych odpadov. V rekreaČnej oblasti Košariská
je sadzba 0,08 eur za jeden liter komunálnych odpadov.
Sadzba poplatku uvedená v ods. 1 sa násobí objemom zbernej nádoby a fřekvenciou
vývozu.
b/ 0,046 eur za 1 kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivin
2. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,
odo dňa, ked‘ nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako

aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo
k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci:
svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, ak je
poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b) alebo c) tohto ustanovenia názov alebo
obchodně meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačně číslo.
3. Splatnosť poplatku je 15 dní od vzniku poplatkovej poviimosti.
4. Miestny poplatok sa platí v pokladni Obecného úradu v Lozorne alebo poštovou
poukážkou alebo prevodom na účet OcU Č.: 3203747001/5600, VS : súp.č. Poplatok
je možné uhradiť:
a) fyzické osoby
nepodnikatelia
v celkovej čiastke za kalendárny rok alebo
v dvoch splátkach, za prvý a druhý polrok,
b) podnikatelia
v celkovej čiastke za kalendárny rok, v dvoch alebo v štyroch
splátkach.
5. Zvýšenie sadzby za prenájom zbernej nádoby:
V prípade, že správca alebo vlastník nehnuteľnosti nie je vlastníkom zberných nádob,
zvyšuje sa sadzba miestneho poplatku o 6,00 eur za využívanie každej, 110 I, 120 I
alebo 8,00 eur za 240 I nádoby a o 100,50 eur za využívanie každého 1100 I
kontajnera. Zvýšenie sa rozpoČítava rovnakým dielom na všetkých užívateľov
konkrétnych nádob. Ak sa takto zberné nádoby využívajú len v časti kalendárneho
roka, sadzba sa zvyšuje len o pomernú časť uvedených súm za každý aj začatý mesiac.
6. Preplatok z miestneho poplatku, ktorý je vyšší ako 2,32 eur si může platiteľ vybrat‘
v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Lozorne alebo si ho může preniesť do platby
za nasledujúci rok.
7. Oslobodenie od poplatku:
Ak sa poplatník preukázateľne nezdržuje v mieste svojho trvalého bydliska
najmenej 90 dní, je od poplatku za príslušné obdobie oslobodený (ZVS, výkon trestu,
pobyt v zahraničí a pod.) v prípade, že o tejto skutočnosti podá písomné vyhlásenie
obci Lozorno.
Ak právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie preukázateľne
uzatvorí svoju prevádzku na území obce najmenej 3 po sebe nasledujúce mesiace, je
od alikvotnej časti poplatku oslobodená za predpokladu, že nebude produkovať počas
tejto doby komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad.
8. Zánik povinnosti platiť miestny poplatok:
Povinnosť platiť miestny poplatok zaniká:
a) úmrtím poplatníka,
b) odsťahovaním sa poplatníka do mého miesta trvalého pobytu
c) zrušením živnostenského oprávnenia fyzickej osoby
podnikateľa,
zánikom právnickej osoby alebo zrušením prevádzky na území obce
Lozorno.

Článok III
Zberný dvor
1. Na zberný dvor obyvatelia obce Lozorno (fyzické osoby, nie podnikatelia) můžu
pod dohľadom zamestnanca obce v zmysle „Prevádzkového poriadku zberného
dvora“ odovzdať vytriedené druhy odpadov. Odpad může dovážať len osoba s
trvalým pobytom v obci Lozorno alebo vlastník nehnutel‘nosti v obci Lozorno,
ktorý obci platí miestny poplatok za komunálny odpad.
2. V prípade uloženia drobného stavebného odpadu a objemného komunálneho
odpadu na zbernom dvore je potrebné jeho ninožstvo a druh komunálneho odpadu
oznámiť na Obecný úrad Lozorno a vopred uhradiť poplatok za uloženie formou
zakúpenia žetónu podľa množstva (objemu):
Množstvo
1 fúrik

-

1,50 eur

žitý žetón

1 malý vozík (ručný)

-

3,-eur

zelený žetón

1 vozík (za osob. autom.)

-

10,- eur

červený žetón

Farba žetónu je závislá od množstva ukladaného komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu na Zberný dvor. Pri odovzdaní komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu na Zberný dvor tento žetón zamestnanec prevezme.
Článok IV
Záverečné ustanovenia
1 .Týmto všeobecne záväzným nariadením sa v ceiom rozsahu ruší VZN Č. 7 2011
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Lozorno
2.Návrh VZN Č. 3 2015 bol zverejnený na úradnej tabuli obce Lozorno ana
internetovej stránke obce www.iozorno.sk od 17.12.2015 do 31.12.2015.
3.Toto všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Lozorno bob schválené Obecným
zastupiteľstvom v Lozorne, uznesením Č. 93 2015, zo dňa 16.12.2015.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom I .1 .2016.

Vyvesené: 17.12.2015
Zvesené:

31.12.2015

V Lozorne, dňa: 17.12.2015

Euý~ír Húbek
arosta obce

Príloha I

Výška miestneho poplatku za komunálny odpad určená
nádoby/kontajnera a fřekvenciou vývozu:
Sadzba je: 0,011 eur/liter

sadzbou, objemom zbernej

1101 nádoba KUKA! vývoz Ix za mesiac 14,52 eur
1101 nádoba
v ‘voz 2x za rnesiac 31,46

I nad
20 I nádoba

v‘ oz ĺx za mesiac 15,84 eur
vývoz 2x za rnesiac 34 32 eur

+

6,00 eur za renáom
6,00 eur za prenájom

21,84 eur
40~32 eu

2401 nádoba
40 I nádoba

v‘ oz ĺx za rnesiac 3 1,68 eur
v‘ oz 2x za rnesiac 68 64 eur

+

8,00 eur za rená om
8 00 eur za prenájorn

39,68 eur
76 64 cu

11001 kontaner
1001 konta‘ner

v oz lx za mesiac 145 20 eur
vývoz 2x za rnesiac 314,60 eur

+

100,5 eur za reníorn
100,5 eur za renájorn

=

245,70 eur
15 10 eu

12 x rok vývoz 1 x v každom prvom týždni v rnesiaci
26xrok vývoz 1 x v každorn párnorn týždni
S2xrok vývoz 1 x v každom týždrii
V prípade uloženia komunálneho odpadu do špeciálnych PE sáčkov v obci Lozorno, ak sa
odpad do nádoby nezmestí:
veľký sáčeklPE

2,00 eur ks

Rekreačná oblasť Košariská:
Sadzba je : 0,08 eur/liter
110 lnádoba KUKAl
1201 nádoba
2401 nádoba

8,80 eur za jeden vývoz
9,60 eur zajeden vývoz + 8,90 za prenájorn
19,20 eur zajeden vývoz 11,05 eur za prenájom

veľký sáček PE

3,00 eur/ks

