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Schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Lipník Uznesením č. 8/3/2017 dňa 22.09.2017.

Obec Veľký Lipník vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods.3 písm. c),
§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a
doplnkov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne a drobné stavebné odpady, v znení
neskorších predpisov vydáva
všeobecne záväzné nariadenie obce o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce V e ľ k ý
L i p n í k.
Prvá časť
Článok 1
Predmet úpravy
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) obec Veľký Lipník (ďalej len
„správca dane“)
a) ustanovuje miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady,
b) určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť
daňovníka a poplatníka,
c) ustanovuje oslobodenie od dane, zníženie dane, zníženie poplatku a odpustenie
poplatku.
2. Správca dane zavádza a ukladá od 1. januára 2017 na svojom území tieto miestne dane:
a)
b)
c)
d)
e)

daň z nehnuteľností,
daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za ubytovanie,
daň za nevýherné hracie prístroje.

3. Správca dane ukladá od 1. januára 2018 na svojom území miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Druhá časť
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Článok 2
Daň z nehnuteľností
Týmto VZN sa upravuje daň z nehnuteľností, ktorá zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome(ďalej len „daň z bytov“)
DAŇ Z POZEMKOV
Článok 3
Predmet dane

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v katastrálnom území obce v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
b) trvalé trávnaté porasty,
c) záhrady,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
f) zastavané plochy a nádvoria,
g) stavebné pozemky,
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.
Článok 4
Základ dane
1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice,
ovocné sady je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m2
a hodnoty za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona, ktorá je
2
0,2466 eur/m .
2. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu trvalé trávnaté porasty je
hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m 2 a
hodnoty za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona, ktorá je 0,0222 eur/m2.
3. Základom dane z pozemkov pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria je hodnota
pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m 2 a hodnoty
za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona, ktorá je 1,32 eur/m2.
4. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske
lesy, je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku (zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch
a prekladateľoch; vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o
stanovení všeobecnej hodnoty majetku). Znalecké posudky preukazujúce hodnotu
pozemkov daňovník uplatňuje v daňovom priznaní a v lehote na podanie
daňového priznania v zmysle zákona a tohto VZN. V prípade, že hodnotu
lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy daňovník
nepreukáže
znaleckým posudkom použije správca dane hodnotu pozemku 0,07 eur/m2.
5. Základom dane z pozemkov pre rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty za 1 m2 uvedenej, ktorá je 0,07 eur/m2.
6. Základom dane z pozemkov pre zastavané plochy a nádvoria je hodnota pozemku
bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty za 1 m2
uvedenej v prílohe č. 2 zákona, ktorá je 1,32 eur/m2.
7. Základom dane z pozemkov pre stavebné pozemky je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty za 1 m2 uvedenej v prílohe č.
2 zákona, ktorá je 13,27 eur/m2.

8. Základom dane z pozemkov pre ostatné plochy je hodnota pozemku bez porastov
určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty za 1 m2 uvedenej
v prílohe č. 2 zákona, ktorá je 1,32 eur/m2.
Článok 5.
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 8 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatkoch
je 0,25%.
2. Ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje v obci u pozemkov
v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady na 0,5% zo základu dane,
b) trvalé trávnaté porasty na 0,5% zo základu dane,
c) záhrady na 0,6% zo základu dane,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy na 0,4% zo základu dane,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 0,4% zo
základu dane,
f) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy na 0,6% zo základu dane,
g) stavebné pozemky na 0,4% zo základu dane,
h) ostatné plochy na 0,6% zo základu dane.
3. Správca dane ustanovuje na všetky skupiny pozemkov uvedených v odseku 2 tohto článku,
na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie ročnú sadzbu
dane na 2% zo základu dane.
DAŇ ZO STAVIEB
Článok 6
Predmet dane
Predmetom dane zo stavieb sú stavby v katastrálnom území obce, ktoré majú
jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou
pevným základom alebo ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť,
že stavba sa prestala užívať.
Článok 7
Základ dane
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.
Článok 8
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane zo stavieb podľa § 12 odst. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku

je 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
2. Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje pre:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu na
0,05 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu na 0,08 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu na 0,15 € za každý aj začatý m 2 zastavanej
plochy,
d) samostatne stojace garáže na 0,1 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
e) stavby hromadných garáží na 0,1 € za každý aj začatý m² zastavanej plochy,
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou na 0,1 € za každý aj začatý m 2
zastavanej plochy,
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
na 0,5 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou na 0,75 € za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy,
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) na 0,05 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy.
3. Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia pre všetky skupiny stavieb uvedených v odseku 2 tohto
článku v sume 0,01 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

DAŇ Z BYTOV
Článok 9
Predmet dane
Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový
priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové
priestory.
Článok 10
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru.
Článok 11
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z bytov podľa § 16 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je
0,033 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
2. Ročnú sadzbu dane z bytov uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje v obci u:
a) bytov na 0,06 € za každý začatý m2 podlahovej plochy bytu
b) nebytových priestorov na 0,06 € za každý začatý m2 podlahovej plochy.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
Článok 12
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov v zmysle
§ 17 ods. 2 zákona na:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,
b) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolomy a pásma
hygienickej ochrany vodných tokov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných
liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových
I. stupňa a II. stupňa,
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
d) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave, včítane poľných
ciest
e) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
f) pozemky v zastavanom území obce vo vlastníctve cirkvi.
2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb v zmysle
§ 17 ods. 3 zákona na:
a) stavby slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, stavby

užívané na účely sociálnej pomoci,
b) stavby alebo byty v zastavanom území obce vo vlastníctve cirkvi.
3. Správca dane ustanovuje, že poskytuje nasledovné zníženie dane z pozemkov v zmysle
§ 17 ods. 2 zákona
a) 33,33 % zníženie dane pre lesné pozemky v časti obce Veterný vrch, Hríbečková
a Riňava určenej parcelami E-KN č.7666, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7736,
7737, 7738, 7739, 7740, 7741, 7742, 7743, 7744, 7745, 7809/1-25, 7823, 7824.
4. Správa dane ustanovuje, že poskytuje nasledovné zníženie dane zo stavieb v zmysle
§ 17 ods. 3 zákona:
a) 50 % zníženie dane pre stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších
ako 70 rokov, ak slúžia na trvalé bývanie len uvedenej kategórie občanov,
b) 50 % zníženie dane pre stavby na bývanie a byty vo vlastníctve ťažko zdravotne
postihnutých občanov, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s
potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ak slúžia
na trvalé bývanie len uvedenej kategórie občanov,
c) 100 % zníženie dane pre garáže vo vlastníctve osôb uvedených v bode 4 b), ak slúžia
na garážovanie motorového vozidla používaného na ich prepravu.
5. Pre zníženie dane v zmysle Článku 12 ods. 4 je rozhodujúci stav k 1. januáru bežného
zdaňovacieho obdobia a daňovník je povinný ho uplatniť v lehote na podanie
daňového priznania v zmysle zákona a tohoto VZN, to je do 31. januára bežného
zdaňovacieho obdobia.
V prípade, že daňovník má už uplatnené zníženie dane z predchádzajúceho zdaňovacieho
obdobia a nedošlo u neho k žiadnej zmene nemusí opätovne žiadať o zníženie dane.
Článok 13
Daňové priznanie
1. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať správcovi dane
do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, ak
zákon neustanovuje inak. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia
nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom,
nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká
31.decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo
užívanie nehnuteľnosti.
2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daňovník povinný podať daňové priznanie do
31.januára, len ak nastali zmeny skutočnosti rozhodujúce pre vyrubenie dane z
nehnuteľnosti.

Článok 14
Platenie dane
1. Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
Tretia časť
DAŇ ZA PSA
Článok 15
Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou
alebo právnickou osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
3. Skutočnosť, že pes nie je predmetom dane je daňovník povinný oznámiť správcovi dane
písomne do 30 dní od jej vzniku.
Článok 16
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Článok 17
Základ dane
1. Základom dane je počet psov.
Článok 18
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane za jedného psa je 3,30 eur.
2. Ročná sadzba dane za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka je 6,60 eur.
Článok 19

Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane v zmysle článku 15 ods. 1, a zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
Článok 20
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo
pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla
daňová povinnosť.
2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
31. januára tohoto zdaňovacieho obdobia.
3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
4. Správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia,
za ktoré bola daň zaplatená.
5. Vlastník alebo držiteľ psa je povinný pri oznamovacej povinnosti vyplniť evidenčnú
kartu psa, do ktorej uvedie:
 evidenčné číslo psa,
 tetovacie číslo alebo údaje o čipovaní psa, ak ho pes má,
 meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa
 umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na
území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu
držiteľa psa,
 skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi.
6. Držiteľ psa požadované údaje vypíše do prihlasovacej karty v stanovenej lehote do
30 dní. Tlačivo prihlasovacej karty si držiteľ psa vyzdvihne na obecnom úrade.
7. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa, na ktorej
musí byť uvedené evidenčné číslo psa, názov obce kde je pes evidovaný a údaj o tom,
či je pes nebezpečným psom.
8. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa.
9. Neplnenie povinnosti stanovených týmto VZN a zákonom NR SR č. 282/2002 je
možné postihovať ako priestupok podľa § 7 zák. citovaného zákona.
10. Miestne príslušnou pre správu dane za psa je obec, na ktorej území je pes chovaný.

Štvrtá časť
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Článok 21
Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce.
2. Osobitným užívaním verejného priestranstva na území obce sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia,
c) umiestnenie predajného zariadenia,
d) umiestnenie zariadenia lunaparku, cirkusu a iných atrakcií,
e) umiestnenie skládky,
f) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
Článok 22
Vymedzenie pojmov
1. Pre účely tohto VZN sa za verejné priestranstvo považujú
a) cesty, obecné komunikácie, chodníky,
b) parkoviská, pokiaľ dočasne slúžia inému účelu než parkovanie vozidiel,
c) parky, cintoríny a zastavané plochy.

Článok 23
Sadzby dane
Sadzba za osobitné užívanie verejného priestranstva na území obce je 0,03 eura za
každý aj neúplný m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj neúplný deň, okrem
prvého dňa.
Článok 24
Oznamovacia povinnosť
1. Daňovník je povinný požiadať písomne správcu dane o osobitné užívanie verejného
priestranstva 7 dní pred vznikom daňovej povinnosti a v žiadosti uviesť predmet,
plochu a dobu, po ktorú bude užívať verejné priestranstvo.
2. Správca dane ustanovuje v zmysle § 36 zákona, že
a) daňovník je povinný oznámiť písomne správcovi dane zánik daňovej povinnosti
najneskôr v deň zániku užívania verejného priestranstva,
b) vydá súhlasné stanovisko na užívanie verejného priestranstva len v prípade, ak si
daňovník riadne plní daňovú povinnosť a nemá evidované nedoplatky za dane za
užívanie verejného priestranstva.

Článok 25
Splatnosť dane
1. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
Piata časť
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Článok 26
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení.
Článok 27
Daňovník a základ dane
1. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
2. Základom dane je počet prenocovaní.
3. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné ubytovanie poskytuje.
4. Platiteľ dane je povinný oznámiť Obecnému úradu vo Veľkom Lipníku v termíne do
15.dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca počet prenocovaných a evidenciu
ubytovaných v zariadení.
5. Daň je daňovník povinný zaplatiť do 15. dňa nasledujúceho štvrťroka.
Článok 28
Sadzba dane a oslobodenie od dane
1. Sadzba dane za každé obsadené lôžko a prenocovanie je 0,35 €.
2. Od dane za ubytovanie sú oslobodené občianske združenie, ktoré nie sú založené za účelom
podnikania.
Šiesta časť
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Článok 29
Predmet dane
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).
Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Článok 30
Daňovník a základ dane
1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
2. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
Článok 31
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 30,00 €.
Siedma časť
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Článok 32
Zloženie poplatku
1. Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „KO a DSO“), ktoré vznikajú
na území obce sa platí obci miestny poplatok.
2. Na území obce Veľký Lipník je zavedený množstvový zber komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu od všetkých pôvodcov odpadu.
Článok 33
Poplatník
1. Miestny poplatok platí poplatník, ktorým je:
fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá na území
obce užíva byt, nebytový priestor, stavbu, záhradu na iný účel ako podnikanie, pozemok
v zastavanom území obce (ďalej len „nehnuteľnosť“).
2. Podnikatelia, ktorí užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania a právnické osoby, ktoré užívajú nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako
podnikanie, si v systéme množstvového zberu zabezpečujú odber KO a DSO priamo
u oprávnenej organizácie, a náklady s tým spojené uhrádzajú priamo oprávnenej
organizácii.
3. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v bode 1, a zaniká
dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

Článok 34
Sadzba poplatku
Správca poplatku ustanovuje v zmysle § 78 ods. 1 zákona sadzbu poplatku vo výške
0,02182 Eur za jeden liter alebo dm³ KO a DSO.

Článok 35
Určenie poplatku
1. Poplatok za KO a DSO sa určuje na kalendárny rok, a to ako súčin povinného počtu
vývozov za rok (frekvencie odvozov), sadzby poplatku a objemu zbernej nádoby, ktorú
poplatník používa.
2. Každý poplatník je povinný mať zabezpečený povinný počet vývozov zodpovedajúci pre
neho stanovenej minimálnej potrebe objemu zbernej nádoby, ktorá je:
a) obývaná nehnuteľnosť ........... 110 litrov/1 rok/1 nehnuteľnosť so súpisným číslom
b) fyzická osoba ......................... 330 litrov/1 rok/1 fyzickú osobu
3. Ak viacero poplatníkov podľa článku 30, bod 1, žije v spoločnej domácnosti, a plnenie
povinnosti poplatníka prevezme na seba jeden z nich, tak takto vytvorená domácnosť musí
mať zabezpečený povinný počet vývozov zodpovedajúci pre ňu stanovenej minimálnej
potrebe objemu zbernej nádoby, ktorá je:
a)
b)
c)
d)
e)

obývaná nehnuteľnosť ................. 110 litrov/1 rok/1 nehnuteľnosť so súpisným číslom
prvý až štvrtý člen domácnosti ........................... 330 litrov/1 rok/1 fyzickú osobu
piaty až ôsmy člen domácnosti ........................... 220 litrov/1 rok/1 fyzickú osobu
deviaty až dvanásty člen domácnosti .................. 110 litrov/1 rok/1 fyzickú osobu
trinásty, šestnásty, ... člen domácnosti ................ 110 litrov/1 rok/1 fyzickú osobu

Ustanovenie odseku a) sa nepoužije pre jedno a dvojčlenné spoločné domácnosti, ktorých
všetci členovia majú k 1. 1. príslušného roku nad 70 rokov, alebo sú držiteľmi preukazu ťažko
zdravotne postihnutej osoby.
Minimálna potreba objemu zbernej nádoby jednotlivej domácnosti je určená súčtom
minimálnej potreby objemu zbernej nádoby všetkých jej členov.
4. Ak sa domácnosť vytvorená podľa bodu 3 zapojí do systému existujúcich vývozných
cyklov odpadu zo 110 litrových nádob a objedná si väčší počet vývozov ako povinný
minimálny počet, ustanovuje správca poplatku sadzbu poplatku pre objem odpadu nad
stanovenú minimálnu potrebu objemu zbernej nádoby nasledovne:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

dokúpenie
dokúpenie
dokúpenie
dokúpenie
dokúpenie
dokúpenie

1 ÷ 3 vývozov ................. 0,02
€/1 liter KO a DSO
4 ÷ 6 vývozov ................. 0,01818 €/1 liter
7 ÷ 9 vývozov ................. 0,01682 €/1 liter
10 ÷ 15 vývozov ............. 0,01636 €/1 liter
16 ÷ 20 vývozov ............. 0,01591 €/1 liter
21 a viac vývozov ........... 0,01545 €/1 liter

Sadzba poplatku za dokúpenie 1 ÷ 3 vývozov (0,02 €) platí aj pre dokupovanie vývozov
nad rozsah existujúcich vývozných cyklov v priebehu roku, ako aj pre dokupovanie vývozov
poplatníkmi podľa bodu 2.

Článok 36
Spôsob, forma a miesto zaplatenia poplatku
1. Fyzická osoba, ktorej vznikla poplatková povinnosť podľa článku 30, bod 3 si individuálne
určí interval odvozu KO a DSO, a to objednaním počtu vývozov určenej zbernej nádoby na
kalendárny rok, za podmienok uvedených v článku 32, a svoje rozhodnutie oznámi
Obecnému úradu. Na príslušný kalendárny rok tak musí vykonať do 31. januára
príslušného roka, resp. do 30 dní od vzniku poplatkovej povinnosti.
Ak v stanovenej lehote neobdrží Obecný úrad oznámenie od fyzickej osoby – poplatníka
o objednanom počte vývozov bude poplatníkovi objednaný povinný počet vývozov určený
podľa bod 2 článku 32.
2. Na základe rozhodnutia poplatníka podľa bodu 1 tohto článku určí správca poplatku výšku
miestneho poplatku pre poplatníka, ktorí poplatníkovi oznámi obratom, najneskôr do 3 dní.
3. Oznámený poplatok je potrebné uhradiť do 60 dní od vzniku poplatkovej povinnosti:
a) hotovostnou platbou do pokladne Obecného úradu Veľký Lipník
b) hotovostným vkladom na účet, číslo účtu a variabilný symbol uvedie obec v oznámení
c) bezhotovostným prevodom na účet, číslo účtu a variabilný symbol uvedie obec
v oznámení.
Článok 37
Vrátenie poplatku
1. Poplatníkovi, ktorému bol poplatok určený podľa článku 32, bod 2 obec vráti už zaplatený
poplatok, alebo jeho pomernú časť 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 sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr. zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu,
zánik práva užívania nehnuteľnosti a pod.)
c) dlhodobý (nad 6 mesiacov) neprerušovaný pobyt v zahraničí doložený čestným
vyhlásením.
Článok 38
Zníženie poplatku
1. Poplatník, ktorý na seba prevzal plnenie povinnosti za všetkých členov spoločnej
domácnosti, môže v termíne na určenie intervalu odvozu KO a DSO požiadať o zníženie
stanovenej minimálnej potreby objemu zbernej nádoby pre domácnosť, z dôvodu
dlhodobej neprítomnosti člena domácnosti v obci. Žiadosť musí byť doložená jedným

z nižšie uvedených potvrdení o pobyte mimo obce.
2. Podmienky pre zníženie minimálnej potreby objemu zbernej nádoby sú:
a) za každých preukázaných 360 dní dlhodobej neprítomnosti členov spoločnej
domácnosti sa zníži počet členov domácnosti o jedného
b) za dlhodobú neprítomnosť v obci sa považuje neprerušovaná neprítomnosť dlhšia ako
90 dní. Doby neprítomnosti jednotlivých členov sa spočítavajú
c) neprítomnosť je potrebné doložiť hodnovernými dokladmi, z ktorých jednoznačne
vyplynie počet dní pobytu poplatníka mimo obce Veľký Lipník, a to:
- potvrdením o prechodnom pobyte s potvrdením o úhrade poplatku za KO a DSO
v mieste prechodného pobytu
- nájomná zmluva a potvrdenie o úhrade poplatku v mieste nájmu
- potvrdenie nápravno – výchovného zariadenia o výkone trestu alebo väzby
- potvrdenie zdravotníckeho zariadenia o poskytnutí zdravotnej starostlivosti
pobytovou formou
- potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
d) potvrdenie o ubytovaní študenta v mieste školy a potvrdenie o ubytovaní zamestnanca
v mieste práce (mimo obce) sa považuje za neprerušovanú neprítomnosť v dĺžke 120
dní.
3. Po uplynutí lehoty na oznámenie objednaného počtu vývozov obecnému úradu už nie je
možné žiadať o zníženie poplatku ani o zmenu zvoleného cyklu zberu KO a DSO.
Ôsma časť
Článok 39
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Lipník dňa 22.09.2017
uznesením č.8/3/2017
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2018
3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 66/2012 schválené dňa 14.12.2012.
Vo Veľkom Lipníku, dňa 22.09.2017

Ing. Peter Labant
starosta obce

