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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 3/2019 o miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Obec Ludanice v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  a ustanoveniami § 77 - § 88 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  

 

Vydáva 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 3/2019  o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

(1) Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

ukladá s účinnosťou od 1. januára 2020 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady ( ďalej len „ poplatok „ ). 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 

a) sadzby poplatku, hodnotu koeficientu, 

b) spôsob a lehotu zaplatenia poplatku, 

c) podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, 

d) podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník 

predložiť pri znížení  alebo odpustení poplatku. 
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§ 2 

Sadzby poplatku a hodnota koeficientu 

 

(1) Obec Ludanice stanovuje: 

a) sadzbu poplatku za komunálne odpady 0,0683 € za osobu a kalendárna deň (u fyzických 

osôb, pre ktoré nie je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov ), 

b) sadzby poplatkov za 1 liter komunálnych odpadov ( u právnických osôb a u fyzických 

osôb – podnikateľov, pre ktorých je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov ) 

v závislosti od objemu zbernej nádoby pri  frekvencii vývozov 1 x za  14 dní t.j. 26 vývozov 

za rok nasledovne: 

- 120   litrová nádoba   - 0,027 €/1 liter       / poplatok za rok :  84,24 € / 

- 240   litrová nádoba   - 0,018 €/1 liter       / poplatok za rok : 112,32 € / 

- 1100 litrová nádoba   - 0,012 €/1 liter       / poplatok za rok : 343,20 € / 

c) sadzbu poplatku 0,023 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu 

škodlivín pre poplatníka fyzickú osobu. 

(2) Správca dane stanovuje hodnotu koeficientu 1. 

 

 

§ 3 

Spôsob a lehota zaplatenia poplatku 

 

(1) Poplatok pre poplatníka – fyzickú osobu Obec Ludanice vyrubuje každoročne rozhodnutím na 

celé zdaňovacie obdobie. 

(2) Poplatník – fyzická osoba 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 komunálnych odpadov, platia poplatok na 

základe faktúry vystavenej Obcou Ludanice. Termín splatnosti je 30 dní od doručenia tejto 

faktúry. 

(4) Poplatníci fyzické osoby budú poplatok pri množstvovom zbere drobného stavebného 

odpadu platiť v hotovosti na zbernom dvore priamo pri odovzdaní odpadu za skutočne 

odovzdané množstvo / vážny lístok /. 
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§ 4 

Podmienky vrátenia poplatku alebo jeho pomernej časti 

 

Obec Ludanice vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe jeho žiadosti, ak mu 

v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla povinnosť platiť poplatok a preukáže splnenie podmienok 

na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 

Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 

a) Splnenie oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti podľa § 80 ods. 2 zákona č. 

582/2004 Z.z. – musí zaniknúť dôvod spoplatnenia ( napríklad: zrušenie trvalého pobytu 

alebo prechodného pobytu, zánik vlastníckeho práva alebo práva užívať nehnuteľnosť, 

zrušenie prevádzky a podobne ). 

b) Poplatník musí mať preplatok na poplatku a zároveň nesmie byť dlžníkom Obce Ludanice. 

 

§ 5 

Podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri 

znížení alebo odpustení poplatku 

 

(1) Obec Ludanice na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré 

poplatník na základe podkladov preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa 

nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Ludanice. Podklady pre zníženie poplatku 

a odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne a nespochybiteľne 

vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Ludanice. 

(2) Obec Ludanice na základe žiadosti poplatníka zníži poplatok na 0,01366 € / osobu / kalendárny 

deň za obdobie, za ktoré preukáže splnenie podmienok v ods. 1 a predloží kópie 

požadovaných podkladov: 

a) dlhodobý pobyt mimo územia obce ( v zahraničí alebo v inej obci ): 

- potvrdenie zamestnávateľa, 

- pracovné povolenie, 

- povolenie k pobytu, 

- potvrdenie agentúry sprostredkujúcej prácu v zahraničí, 

- potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci. 

b) štúdium na strednej alebo vysokej škole: 

- potvrdenie o návšteve školy, ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo 

územia Slovenskej republiky, 

- poplatník poskytne obci údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum 

narodenia, ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej 

republiky. 
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(3) Obec Ludanice na základe žiadosti poplatníka odpustí poplatok za obdobie, za ktoré preukáže 

splnenie podmienok v ods. 1 a predloží kópie požadovaných podkladov: 

             a) dlhodobý pobyt v zdravotníckom zariadení 

-  potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou, 

 

b)Dlhodobý pobyt v zariadení sociálnych služieb, reedukačnom zariadení, detskom domove 

 

- potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou, 

              c)výkon väzby alebo trestu odňatia slobody 

              -      potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu odňatia     

                     slobody. 

(4)V prípade, že požadované podklady k žiadosti o zníženie poplatku  alebo odpustenie 

poplatku nie sú v slovenskom alebo  českom jazyku, je potrebné k nim priložiť aj preklad ( nie je 

potrebný úradný preklad ).  Podklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 

(5) Žiadosť o zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku spolu s požadovanými podkladmi je 

poplatník povinný predložiť v bežnom zdaňovacom období. Na základe vyžiadania Obce 

Ludanice je poplatník povinný predložiť k nahliadnutiu originály podkladov.     

 

§ 6 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie Obce Ludanice č. 3/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

(2) Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce 

Ludanice č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

uznieslo na 9. riadnom zasadnutí  dňa 06.12.2019 uznesením číslo 94/2019.  

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť 15-tym dňom od zverejnenia na 

úradnej tabuli a  účinnosť 1. januára 2020. 

V Ludaniciach, dňa 12.12.2019 

 

                                                                                                                                    Matúš Dočkalik 

                                                                                                                                    starosta obce 
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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli: 21.11.2019 

 

Návrh VZN zverejnený na www.obecludanice.sk: 21.11.2019 

 

Návrh VZN bol zvesený z úradnej tabule: 12.12.2019 

 

Návrh VZN bol stiahnutý z www.obecludanice.sk: 12.12.2019 

 

Schválené VZN 3/2019 bolo vyvesené na úradnej tabuli: 12.12.2019 

 

Schválené VZN č. 3/2019 bolo zverejnené na www.obecludanice.sk: 12.12.2019 

 

Schválené VZN č. 3/2019 bolo zvesené z úradnej tabule:   

 

http://www.obecludanice.sk/
http://www.obecludanice.sk/
http://www.obecludanice.sk/

