
Obec Lopušné Pažite v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb, o obecnom zriadení 
v znení nesí<orších predpisov a ustanoveniami § 77 ods. 5, § 79 ods. 2, § 82 ods. 1 a 2, § 83 zál<ona č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniacli a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov 

v y d á v a 

VŠEOBECNE ZÁVAŽNÉ NARIADENIE Č. 2/2012 
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Obecné zastupiteľstvo v Lopušných Pažitiach podľa § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) 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 
Poplatok 

1. 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"). 

2. Obec stanovuje sadzbu poplatku 0,0381 € za osobu a kalendárny deň v Lopušných Pažitiach. 

3. Pre potreby výpočtu ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov výška koeficientu je 1. 

Článok II 
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok 
v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho 
pomernej časti. 

Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 
a) poplatník si musí písomne uplatniť nárok na vrátenie poplatku, 
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik práva 
užívania nehnuteľnosti a pod.), 
c) poplatník nesmie byť dlžníkom obce. 

2. Obec na základe písomného uplatnenia poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré 
poplatník obci preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava 
alebo sa nezdržiaval na území obce. 

Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní 
pobytu poplatníka mimo obce Lopušné Pažite, a to napr.: potvrdenie študentského domova alebo 
internátu o ubytovaní; pri práci vykonávanej mimo územia obce aiebo SR potvrdenie zamestnávateľa 
o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní; potvrdenie o pobyte na území iného štátu; 
povolenie k pobytu; víza; potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia; potvrdenie zamestnávateľa (SR) 
o výkone práce poplatníka v zahraničí; potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí; 



potvrdenie o štúdiu v zaliraničí; pracovné povoienie; pozývací list do zahraničia a pod. 
V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladu predložiť aj preklad. 
Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 

Ak si vzdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12. príslušného 
kalendárneho roka a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na zníženie poplatku za toto 
obdobie zaniká. 

3. Obec na základe písomného uplatnenia poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže 
na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na 
území obce. 

Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní 
pobytu poplatníka mimo obce Lopušné Pažite, a to napr.: potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia 
o výiione väzby alebo trestu; potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti 
pobytovou formou; potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby; potvrdenie o prechodnom 
pobyte mimo obce z iného dôvodu ako výkonu práce a potvrdenie o počte dní, za ktoré zaplatil poplatok 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v mieste prechodného pobytu. 

V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladu predložiť aj preklad. 
Doklad nieje možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 

Ak si vzdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12. príslušného 
kalendárneho roka a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na odpustenie poplatku za toto 
obdobie zaniká. 

Článok III 
Zrušovacle a záverečné ustanovenia 

Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 2/2010 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 14. decembra 2010. 

VZN č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo 
schválené OZ dňa 15. decembra 2012 a nadobúda účinnosť 1. januára 2013. 

V Lopušných Pažitiach dňa 15.12.2012 

<5Í 

starosta obce 

Vyvesené: /6./2. 20^1 

Zvesené: 


