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Obec Veľká Lomnica v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a 3, § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení zákona č. 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

(ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“) v znení neskorších predpisov. 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Veľká Lomnica v zmysle § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) 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 poplatku v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto 

všeobecne záväznom nariadení pre Obec Veľká Lomnica (ďalej len VZN).  
 

 

§ 1 

Základné ustanovenia 

 

Obec Veľká Lomnica týmto VZN ukladá s účinnosťou od 01. 01. 2019 miestny poplatok za 

činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, činnosti nakladania s biologicky 

rozložiteľným komunálnym odpadom, triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa 

nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady spôsobené nedôsledným triedením 

oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť 

výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu, činnosti 

nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného 

stavebného odpadu (ďalej len „poplatok“). 

 

 

§ 2 

Množstvový zber 

 

1. V Obci Veľká Lomnica je zavedený množstvový zber, ktorého poplatníkom je: 

a) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu 

sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, 

b) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území obce na účel podnikania. 

2. Výber objemu a typu  zbernej nádoby sa riadi ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia 

Obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce 

Veľká Lomnica v aktuálnom znení. 

 

 

§ 3 

Sadzba poplatku 

 

1. Sadzba poplatku pri množstvovom zbere pri frekvencii vývozu menej ako štyri vývozy za 

zdaňovacie obdobie a pri zvolenom objeme zbernej nádoby podľa § 2 ods. 2 tohto VZN je 

0,05 eura/liter. 

2. Sadzba poplatku pri množstvovom zbere pri frekvencii štyri a viac vývozov za zdaňovacie 

obdobie a pri zvolenom objeme zbernej nádoby podľa § 2 ods. 2 tohto VZN je 0,025 

eura/liter. 

3. Sadzba poplatku v ostatných prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje množstvový zber, je 0,05 

eura na osobu a kalendárny deň. 

4. Koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období 

je 1. 
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 § 4 

Spôsob úhrady 

 

1. Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v 

písomnej forme od správcu poplatku: 

a) bezhotovostným prevodom alebo 

b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo 

c) hotovostnou platbou v pokladni obecného úradu vo Veľkej Lomnici. 

2. Poplatok pri množstvovom zbere sa vyrubuje rozhodnutím a je splatný tak, ako je uvedené 

v ods. 1. 

 

 

§ 5 

Vrátenie poplatku 

 

1. Vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti na základe písomnej žiadosti sa vzťahuje na 

poplatníka, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia.  

2. Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je, že poplatníkovi musí zaniknúť 

poplatková povinnosť (napr. odhlásenie z trvalého alebo prechodného pobytu, zánik 

oprávnenia užívať alebo užívania nehnuteľnosti a pod.) a zároveň poplatník nesmie byť 

dlžníkom Obce. 

3. Poplatník  je povinný oznámiť v priebehu zdaňovacieho obdobia Obci Veľká Lomnica zánik 

poplatkovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti, a to buď 

formou písomného oznámenia Obci, alebo ústne formou zápisnice poverenému 

zamestnancovi Obce.  

  

 

§ 6 

Zníženie poplatku 
 

1. Zníženie poplatku na sadzbu 0,025 eura na osobu a kalendárny deň za preukázaný počet dní 

neprítomnosti v obci sa vzťahuje na poplatníka, ktorý sa nezdržiava na území obce viac ako 

90 dní v zdaňovacom období. Podkladmi pre zníženie poplatku sú najmä: 

potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad v inej obci alebo meste spolu               

s rozhodnutím o vyrubení poplatku za komunálny odpad v tejto obci alebo meste za aktuálne 

zdaňovacie obdobie. 

K podkladom je poplatník povinný doložiť relevantný doklad o počte dní v 

zdaňovacom období, počas ktorých sa za preukázané obdobie nezdržiava alebo sa nezdržiaval 

na území obce, pokiaľ to nevyplýva už z predložených podkladov. 

2. Pri potvrdení o návšteve vysokej školy formou denného štúdia s uvedením dátumu 

preukazujúceho dĺžku štúdia v aktuálnom zdaňovacom období sa poplatok sa znižuje na 

najnižšiu zákonnú sadzbu po dobu najviac 9-tich mesiacov, pre zvyšok zdaňovacieho obdobia 

platí sadzba určená v § 3 ods. 3 tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

3. Zníženie poplatku o 50 % za zdaňovacie obdobie sa vzťahuje na fyzickú osobu, ktorá je 

držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľom preukazu 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo je prevažne alebo 

úplne bezvládna fyzická osoba. 

4. Zníženie poplatku o 30 % za zdaňovacie obdobie sa vzťahuje na fyzickú osobu staršiu ako 62 

rokov.  
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§ 7 

Odpustenie poplatku 

 

1. Odpustenie poplatku za preukázaný počet dní neprítomnosti v obci sa vzťahuje na poplatníka, 

ktorý sa nezdržiava na území obce viac ako 90 dní v zdaňovacom období. Podkladmi pre 

odpustenie poplatku sú najmä: 

a) potvrdenie alebo iný doklad o trvaní pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu 

poplatníka s uvedením miesta výkonu zamestnania mimo územia Slovenskej republiky 

a dátumu preukazujúceho výkon zamestnania mimo územia Slovenskej republiky za 

aktuálne zdaňovacie obdobie, ktoré poplatník doloží spolu s jeho prekladom do 

slovenského jazyka (okrem českého jazyka), 

b) doklad vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí (napr. úrad prihlasovania 

obyvateľstva, rezidentské povolenie a pod.) s uvedením dátumu preukazujúceho pobyt  

poplatníka mimo územia Slovenskej republiky za aktuálne zdaňovacie obdobie, ktoré 

poplatník doloží spolu s jeho prekladom do slovenského jazyka (okrem českého jazyka), 

c) potvrdenie o umiestnení poplatníka v ústave na výkon väzby alebo trestu odňatia 

slobody, 

d) potvrdenie o umiestnení poplatníka v zariadení ústavnej starostlivosti o maloleté osoby, 

e) potvrdenie o umiestnení poplatníka v zariadení zdravotnej alebo sociálnej služby 

s denným pobytom. 

2. Odpustenie poplatku sa vzťahuje aj na osobu, ktorej trvalým pobytom je adresa Obec Veľká 

Lomnica, ale v obci sa dlhodobo nezdržiava a jeho pobyt Obci Veľká Lomnica nie je známy. 

V takom prípade sú podkladmi na odpustenie poplatku najmä údaje, resp. podklady z 

evidence obyvateľov obce o tomto poplatníkovi. 

3. K podkladom, ktoré sú uvedené v ods. 1 tohto paragrafu, je poplatník povinný doložiť 

relevantný doklad o počte dní v zdaňovacom období, počas ktorých sa za preukázané obdobie 

nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, pokiaľ to nevyplýva už z predložených 

podkladov. 

4. Podklady na preukázanie nezdržiavania sa v obci viac ako 90 dní v zdaňovacom období, 

uvedené v ods. 2 a 3 tohto paragrafu, nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 

 

 

§ 8 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na 

zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších 

predpisov a zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Veľká Lomnica sa uznieslo Obecné  

zastupiteľstvo vo Veľkej Lomnici dňa 11.12.2018. 

3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 9/2014 o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, schválené 

Obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2014. 

 

 

Mgr. Peter Duda v.r. 

   starosta obce 


