
 
Obec Lopušné Pažite v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 77 ods. 5, § 79 ods. 2, § 83 zákona 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  

 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 3/2007  
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stave bné odpady 

 
Obecné zastupiteľstvo v Lopušných Pažitiach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona číslo 369/1990 Zb o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 98 zákona číslo 582/2004 Z. z.              
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 
 

Článok I 
1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok") sa platí                       

za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území                      
obce Lopušné Pažite. 

2. Poplatník v zmysle tohto všeobecne záväzného nariadenia je: 
 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý 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, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný 
účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku                  
a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len 
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. 

3. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok                 
platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo 
prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na 
podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. 

4. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí: 
 

a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov 
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo 
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; 

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len 
„platiteľ"). 

5. Sadzba poplatku pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb prihlásených 
k trvalému resp. prechodnému pobytu alebo počtu osôb, ktoré nehnuteľnosť užívajú alebo sú 
oprávnené túto užívať je 

0,70 Sk za osobu a kalendárny de ň v Lopušných Pažitiach. 
6. Poplatok sa vyberá na obdobie jeden kalendárny rok. 
7. Pre potreby výpočtu ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov výška koeficientu je 1. 

 
 

Článok II  
Povinnosti poplatníka 

1. Poplatník je povinný do 1 mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala 
skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia príslušného 
kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov               
ohlási ť obci: 

a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného               
pobytu (ďalej len identifikačné údaje); ak je poplatníkom osoba podľa článku I. ods. 2 písm. b) 
alebo písm. c) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo mieste podnikania, identifikačné číslo



(IČO), 
b) identifikačné údaje osôb, za ktoré plní povinnosti poplatníka, 
c) údaje rozhodujúce pre určenie poplatku (počet kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom             

roku, počas ktorých má alebo bude mať v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo              
počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať) a spolu s ohlásením predloží aj 
doklady potvrdzujúce uvádzané údaje. Ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie      
poplatku, predloží aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 

2. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť            
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, a to v lehote do 15 dní od zistenia tejto skutočnosti. 

 
 

Článok III 
1. Poplatok za komunálne odpady sa za príslušný rok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník obci preukáže: 

a) že sa v ur čenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zah rani čí (t.j. minimálne 3 
po sebe nasledujúce mesiace); 

 k žiadosti je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok na úľavu /potvrdenie o návšteve školy, 
pracovné povolenie, povolenie k pobytu, víza, pozývací list do zahraničia a pod./ 

b) svoju neprítomnos ť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby;  
 k žiadosti je potrebné doložiť kópiu povolávacieho rozkazu, potvrdenie príslušnej vojenskej 

správy alebo útvaru. 
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 2/2006 o miestnom           

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 01.12.2006. 
VZN č. 3/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo 

schválené OZ dňa 15.decembra 2007 a nadobúda účinnosť 1. januára 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anton MRMUS 
starosta obce 
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