Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 3/2017
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Ludanice v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a §§ 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon)
vydáva
pre územie obce Ludanice a jej miestnej časti Mýtna Nová Ves toto všeobecne záväzné
nariadenie (VZN) obce.
Čl. 1
Predmet poplatku
1. Poplatok sa platí za
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.26) § 59 ods. 8
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový
zber drobného stavebného odpadu
2. Poplatok sa neplatí za elektroodpady, použité batérie a akumulátory pochádzajúce od
fyzických osôb a biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.
3. V obci je zavedený množstvový zber pre právnické osoby a podnikateľov.
Čl. 2
Poplatník a poplatková povinnosť
1. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva 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.
2. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v bode 1 a zaniká
dňom odhlásenia z trvalého alebo prechodného pobytu alebo zánikom vlastníctva
nehnuteľnosti.
Čl. 3
Sadzba poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
1. Obec stanovuje
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a) sadzbu poplatku vo výške 0,04918 € za osobu a kalendárny deň
b) za množstvový zber pre poplatníka – právnickú osobu, podnikateľa sadzbu poplatku vo
výške 0,010 € za 1 liter komunálneho odpadu, čo predstavuje pri frekvencii vývozov 1 x 14
dní, t. j. 26 vývozov na rok poplatok za jednu zbernú nádobu takto:
- 110 litrová nádoba 28,60 €
- 120 litrová nádoba 31,20 €
- 240 litrová nádoba 62,40 €
- 1100 litrová nádoba 286,00 €.
Čl. 4
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a:
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (identifikačné údaje), v prípade určeného zástupcu ostatných členov domácnosti
uviesť identifikačné údaje týchto členov,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú
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, keď tieto
nastali.
Čl. 5
Vyrubenie poplatku a splatnosť
1. Poplatok pre poplatníka – fyzickú osobu, občana obec vyrubuje každoročne rozhodnutím
na celé zdaňovacie obdobie.
2. Poplatník – fyzická osoba, občan je povinná uhradiť poplatok v dvoch rovnomerných
splátkach, a to:
a) I. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
b) II. splátka do 30. septembra kalendárneho roku, za ktorý sa poplatok vyrubuje.
Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť
aj naraz, najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
3. Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber, platia poplatok na základe faktúry
vystavenej obcou. Termín splatnosti bude uvedený na faktúre .
Čl. 6
Odpustenie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo
sa nezdržiaval na území obce.
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo územia obce
a) potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva
prácu v zahraničí
b) potvrdenie od slovenského zamestnávateľa o výkone práce poplatníka
v zahraničí
c) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí
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d) potvrdenie o štúdiu v zahraničí.
3. V prípade, že doklad podľa ods.2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladu predložiť aj preklad, preklad nemusí byť úradne preložený. Doklad nie je možné
nahradiť čestným vyhlásením.
4. Obec na základe žiadosti daňového subjektu poplatok odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo nezdržiaval v mieste trvalého pobytu z dôvodu, že je hospitalizovaný
v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, v zariadení sociálnej starostlivosti,
v zariadení sociálnych služieb, v reedukačnom zariadení, v detskom domove, vo výkone
väzby, vo výkone trestu odňatia slobody a pod..
5. Odpustenie poplatku za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nie je možné.
6. Nárok na uplatnenie odpustenia poplatku poplatníkovi nevzniká, ak má finančné záväzky
voči obci.
Čl. 7
Zníženie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti zníži poplatok za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo
sa nezdržiaval na území obce
2. Obec na základe predložených dokladov preukazujúcich dôvod zníženia poplatku zníži
poplatok o 10% ak:
a) poplatník študuje mimo obec a k žiadosti o zníženie poplatku predloží potvrdenie o
návšteve školy spolu s dokladom o zaplatení poplatku v mieste štúdia alebo v mieste
internátneho ubytovania
b) poplatník sa v pracovných dňoch z dôvodu pracovnej činnosti nezdržiava na území obce a
k žiadosti o zníženie poplatku predloží doklad o zamestnaní od zamestnávateľa a doklad
preukazujúci zaplatenie poplatku v inej obci resp. v mieste ubytovania
2. Zníženie poplatku za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nie je možné.
3. Nárok na uplatnenie zníženia poplatku poplatníkovi nevzniká, ak má finančné záväzky voči
obci.
Čl. 8
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.
2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:
a) splnenie oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa keď
tieto zmeny nastali (napr. zrušenie trvalého pobytu, prechodného pobytu, zánik práva užívania
nehnuteľnosti a pod.)
b) predloženie dokladu o splnení poplatkovej povinnosti a dokladu o úhrade na území inej
obce v Slovenskej republike.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Čl. 9
Spôsob platenia poplatku
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Miestny poplatok môže poplatník uhradiť:
a) bezhotovostným prevodom na účet obce Ludanice č. 0801768001/5600, vedený v Prima
banke Slovensko a.s., pobočka Topoľčany, IBAN: SK13 5600 0000 0008 0176 8001,
b) v hotovosti do pokladne Obecného úradu Ludanice,
c) poštovou poukážkou.
Čl. 10
Záverečné ustanovenie
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Ludanice č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
2. Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce
Ludanice č. 3/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
uznieslo dňa 29.11.2017, uznesením číslo ..../2017.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2018.

Mgr. Ľubica Petráková
starostka obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa 10.11.2017
Návrh VZN zvesený z úradnej tabule dňa 16.11.2017
VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa 30.11.2017
VZN zvesené z úradnej tabule dňa.........................
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