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Obec Lužianky v súlade s ustanovením § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce
L U Ž I A N K Y toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 2/2015
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
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Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ukladá a určuje s účinnosťou od
1. januára 2016 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§ 1
Poplatok
V obci je zavedený množstvový zber odpadu.
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , ktoré
vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov
pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského
a reštauračného odpadu.
(2) Poplatok za komunálne odpady 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, sad, trvalý trávnatý
porast na iný účel, ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce
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.
(3) Poplatok pre fyzickú a právnickú osobu podľa ods.2 písm. a/, b/ vyberá obec od:
a/ vlastníka nehnuteľnosti /evidovaného v daňovom priznaní /
b/ ak nehnuteľnosť je vo vlastníctve viacerých spoluvlastníkov, napr. bytový dom, obec
vyberá poplatok od každého spoluvlastníka nehnuteľnosti samostatne.
(4) Poplatok od právnických alebo fyzických osôb, vykonávajúcich podnikateľskú
činnosť v obci, vyberá obec od každého právnického subjektu.
(5) Na vývoz odpadu z obce sa používajú 110 (120) alebo 240 litrové smetné
nádoby pre občanov i podnikateľov a 1100 litrové nádoby pre podnikateľov – právnické
i fyzické osoby a zberné vrecia čierne – 120 litrové – s logom firmy poverenej zberom
zmesového komunálneho odpadu.
(6) Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach stanovuje povinnosť pre domácnosť vlastniť
minimálne jednu 110 (120) litrovú smetnú nádobu.
(7) Množstvo smetných nádob pre podnikateľské subjekty je limitované vlastným
programom odpadového hospodárstva a povinnosťou zúčastniť sa každého vývozu v 14
dennom cykle. Každý podnikateľský subjekt je povinný nahlásiť správcovi dane počet
a veľkosť smetných nádob používaných na vývoz komunálneho odpadu do konca roka,
ktorý predchádza zdaňovaciemu obdobiu. Podnikateľský subjekt, ktorý otvorí prevádzku
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v obci počas roka, je povinný nahlásiť správcovi dane počet a veľkosť smetných nádob
odo dňa otvorenia prevádzky.

(8) Smetnú nádobu si zabezpečuje poplatník na vlastné náklady. Nádobu je možné
zakúpiť na obecnom úrade. Cena smetnej nádoby sa odvíja od skutočných nákladov na
zaobstaranie jednej nádoby v príslušnej dodávke smetných nádob.
(9) Smetnú nádobu 1100 litrovú si zabezpečuje právnická osoba samostatne.

§2
Sadzba poplatku
V súlade s § 78 ods. 1 písmeno a/ zákona 582/2004 Z.z. v znení neskorších zmien
a doplnkov stanovuje obec poplatok 0,0145 za liter komunálneho odpadu.

§3
Určenie poplatku
(1) V súlade s § 79 ods. 1 zák. 582/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov
poplatok pri množstvovom zbere zmesového komunálneho odpadu sa určuje ako súčin
frekvencie odvozov, sadzby poplatku a objemu smetnej nádoby.
(2) Správca dane stanovuje frekvenciu vývozov 1 x za 14 dní, t.j. 26 vývozov za rok.
(3) Správca dane stanovuje povinný poplatok na jednu smetnú nádobu pri frekvencii
26 vývozov v roku nasledovne:
110 (120) litrová nádoba – celoročná nálepka

41,60 €

240 litrová nádoba – celoročná nálepka

83,20 €

1100 litrová nádoba – celoročná nálepka

416,- €

(4) Pri individuálnom nákupe lístkov na vývoz odpadu OZ stanovuje poplatok:
110 (120) litrová nádoba – jeden lístok

1,60 €

240 litrová nádoba – jeden lístok

3,20 €

1100 litrová nádoba – jeden lístok

16,- €

120 litrové vrece čierne

1,70 €
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§4
Výber poplatku
(1) Poplatok za vývoz smetnej nádoby na zmesový komunálny odpad sa uhrádza
spravidla priamo do pokladne obecného úradu, resp. na účet obce vedený v Prima banka,
a.s. Nitra.
(2) Celoročnú nálepku alebo nálepku na prvý polrok príslušného rok na smetnú
nádobu na zmesový komunálny odpad je potrebné vyzdvihnúť si na obecnom úrade do
22. decembra bežného roku, z dôvodu garancie prvého vývozu v januári nasledujúceho
roka.
(3) Poplatok za celoročnú nálepku na 110 (120) litrovú nádobu na zmesový
komunálny odpad možno uhradiť naraz za celý rok alebo v dvoch polročných splátkach.
Poplatok za celoročnú nálepku na 1100 litrovú nádobu možno uhradiť naraz za celý rok,
najneskôr však v termíne prvej splátky, v dvoch polročných splátkach alebo v štyroch
štvrťročných splátkach. Poplatok možno uhradiť aj nákupom jednorazových lístkov.
Minimálny počet lístkov, zakúpených pri jednom individuálnom nákupe na 110 (120)
litrovú nádobu, je stanovený na dva kusy.
(4) Po uhradení poplatku obdrží každý poplatník označenú nálepku, alebo úhrade
zodpovedajúci počet jednorazových poukážok.
(5) Nálepka, alebo lístok sa umiestňuje na smetnú nádobu na zmesový komunálny
odpad. Nádoby na triedené zložky odpadu sa nálepkou, alebo lístkom neoznačujú.
Nádoby na triedený odpad sú očipované.

§5
Vrátenie poplatku
(1) Obec vráti poplatok za vývoz zmesového komunálneho odpadu, 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) V žiadosti poplatník (fyzická resp. právnická osoba) zdokladuje dátum, od
ktorého sa vývozu komunálneho odpadu v obci nezúčastňuje. Vrátenie časti poplatku sa
vzťahuje na vopred uhradenú celoročnú resp. polročnú nálepku na vývoz zmesového
komunálneho odpadu a tomu zodpovedajúcemu počtu vývozov.
(3) Ak poplatník (fyzická osoba) na základe podkladov správcovi dane preukáže, že
viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území
obce Lužianky, obec mu na základe písomnej žiadosti vráti časť poplatku vo výške
počtu vývozov, ktorých sa v obci Lužianky nezúčastnil.
(4) Podmienky pre vrátenie poplatku alebo pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce
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b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenie (napr. zrušenie trvalého resp.
prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľnosti, zánik firmy na
území obce)

§6
Forma vývozu
(1) Vývoz zabezpečuje organizácia, ktorá má pre tento účel uzatvorenú s obcou
zmluvu v súlade so zákonom o odpadoch a VZN obce č. 1/2014 „O nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lužianky“.
V zmysle zmluvy sa vývoz uskutočňuje v pravidelnom 14 dennom intervale.
(2) Vývoz vytriedených druhov odpadu / plasty, sklo, papier a kovy/ zabezpečuje
zmluvná organizácia v pravidelných intervaloch.
(3) Triedenie odpadu vykonáva občan, právnická osoba, podľa podmienok
dohodnutých s organizáciou vykonávajúcou zber a v súlade s VZN č.1/2014.
(4) Okrem dní určených na vývoz vytriedeného odpadu má občan možnosť
vytriedený odpad v súlade s „Prevádzkovým poriadkom zberného dvora“ odovzdať bez
poplatku na zberný dvor obce, kedykoľvek počas prevádzkových hodín .
(5) Občan je povinný triediť aj biologicky rozložiteľný odpad, ktorý je zakázané
dávať do zberných nádob na komunálny odpad. Vytriedený biologicky rozložiteľný
odpad sa ukladá do osobitných (hnedých) nádob. Občan môže uvedený odpad
kompostovať aj vo vlastnom kompostovisku, alebo bezplatne vyviesť na zberný dvor
v Lužiankach.
(6) Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a termíny separovaného zberu
obec zverejní v Lužianskych novinkách, na úradných tabuliach v obci a internetovej
stránke obce /www.luzianky.sk/
(7) Obecný úrad upozorní na zmenu termínu vývozu komunálneho odpadu
a vyseparovaných odpadov deň pred vývozom prostredníctvom obecného rozhlasu
a oznamom na internetovej stránke obce.
(8) Zmluvná organizácia je oprávnená vyprázdniť iba smetnú nádobu na zmesový
komunálny odpad označenú vyplneným lístkom, alebo nádobu označenú platnou
nálepkou.
§ 7
Drobný stavebný odpad
Za drobný stavebný odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou
osobou alebo pre fyzickú osobu, sa platí poplatok. Poplatok platí poplatník za skutočne
odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu, ktoré odovzdá na Zbernom dvore
v Lužiankach. Obec určuje poplatok 0,015 € za kg drobného stavebného odpadu. Poplatok
sa platí v hotovosti priamo na zbernom dvore poverenému pracovníkov, ktorý vydá
poplatníkovi príjmový pokladničný doklad. Poplatník môže zaplatiť poplatok aj viackrát v
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priebehu zdaňovacieho obdobia, a to zakaždým, keď odovzdá drobný stavebný odpad na
zbernom dvore.

§ 8
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a poplatku vykonáva obec Lužianky prostredníctvom
starostu obce a poverených zamestnancov obce Lužianky.
(2) Postavenie povereného zamestnanca obce nemá hlavný kontrolór obce
Lužianky.

§ 9
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Lužiankach dňa 04. 12. 2015.
(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje
VZN č. 2/2014.

§ 10
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2016.

V Lužiankach dňa 04. 12. 2015

Jozef Bojda
starosta obce
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