Všeobecne záväzné nariadenie obce Lazy pod Makytou
č. 2/2016
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Lazy pod Makytou

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Lazoch pod Makytou dňa 8.12.2016 uznesením č. 55/2016
Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zák. č. 369/90 Zb. vyvesený na
úradnej tabuli v obci od 22.11.2016 do 7.12.2016
Toto VZN bolo podľa § 6 ods. 8 zák. č. 369/90 Zb. vyvesené na
úradnej tabuli v obci dňa 12.12 .2016 a zvesené dňa 27.12.2016

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2017

Obecné zastupiteľstvo obce Lazy pod Makytou podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zák. č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení obce Lazy pod Makytou, ktorým sa ustanovuje miestny poplatok za komunálne
odpady (ďalej len „poplatok“) a poplatok za drobné stavebné odpady na území obce Lazy pod
Makytou.
čl. 1
Základné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Lazoch pod Makytou podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti
na príslušné ustanovenia zákona z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2017 poplatok podľa
tohto všeobecne záväzného nariadenia.
čl. 2
Správca poplatku
Správcom poplatku je obec Lazy pod Makytou.

čl. 3
Sadzba poplatku
1) Sadzba poplatku je
a) 0,06302 € za osobu a kalendárny deň (23,00 € za kalendárny rok)
b) pre producenta drobného stavebného odpadu, na ktorý si producent objedná
veľkoobjemový kontajner (čo predstavuje množstvový zber), vyrubená v plnej výške
vynaložených nákladov spojených s odvozom a uložením odpadov na riadenej skládke,
splatnosť poplatku je do 30 dní od vykonania vývozu kontajnera.
čl. 4
Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady
Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady je 0,078 € za kilogram drobných stavebných
odpadov bez obsahu škodlivín
čl. 5
Určenie poplatku
1) Pri určení poplatku podľa § 79 ods. 2 písm. b) zákona sa ukazovateľ produkcie
komunálnych odpadov vypočítava podľa § 79 ods. 4 zákona
2) Pre určenie poplatku podľa § 79 ods. 4 zákona správca dane stanovuje koeficiet 0,4

čl. 6
Výber poplatku a ručenie za poplatok

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. Ak
zástupca, alebo správca nehnuteľnosti nebol určený, ručí za platenie poplatku každý
spoluvlastník ako poplatník, ktorý je oprávnený užívať nehnuteľnosť, na ktorú sa poplatok
viaže.
b) správca, 37) ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej
len "platiteľ").
čl. 7
Vyrubenie poplatku, vrátenie poplatku
1) Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne Obecného úradu, poštovým poukazom, alebo
bankovým prevodom na účet obce s uvedením čísla rozhodnutia. Ak poplatková povinnosť
vznikne v priebehu kalendárneho roka, je splatná do 30 dní od oznámenia podľa § 80
zákona. Ak daň z nehnuteľností ktorá bola vyrúbená obcou poplatníkovi, ktorý je
poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona, za dané zdaňovacie obdobie je nižšia ako
3 eurá, poplatok sa nevyrubuje ani nevymáha.
2) Ak poplatníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla povinnosť platiť poplatok a žiada
o vrátenie poplatku, alebo jeho pomernú časť, je povinný predložiť originálny výpis z listu
vlastníctva z Katastrálneho odboru Okresného úradu v Púchove, ktorým preukáže zánik
oprávnenia užívať pozemok, alebo predloží občiansky preukaz, ktorým preukáže zmenu
svojho trvalého pobytu.
3) Ak obec sama alebo na základe oznámenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v
nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku
alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku v nasledujúcom
určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
4) Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok
poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo
dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného
obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3,€.
5) Skutočnosti oprávňujúce postup podľa ods. 3) a 4) je poplatník povinný preukázať
príslušnými podkladmi podľa požiadaviek správcu dane. Splnenie týchto povinností
posudzuje obec.
6) Pokiaľ nie je stanovené inak, vyrubený poplatok je splatný v hotovosti do pokladne
obecného úradu, poštovým poukazom alebo prevodným príkazom na účet obce.

čl. 8
Zníženie poplatku
1) Obec poplatok zníži o 10% za obdobie za ktoré poplatník preukáže že sa viac ako 90 dní
v zdaňovacom období nezdržiaval, alebo nezdržiava na území obce týmito dokladmi:
a) potvrdením o trvalom pobyte z miesta trvalého pobytu, ak má trvalý pobyt inde ako
v Lazoch pod Makytou
b) čestným prehlásením s overeným podpisom, a svedectvom najmenej dvoch osôb
s trvalým pobytom v obci Lazy pod Makytou s overeným podpisom, že sa
v zdaňovacom období nezdržiaval na žiadnej nehnuteľnosti ktorej je vlastníkom v obci
Lazy pod Makytou ku ktorej sa viaže poplatok viac ako 90 dní a
c) pokiaľ je poplatník s trvalým pobytom inde ako v Lazoch pod Makytou vlastníkom
stavby na bývanie (napr. rodinný dom, rekreačná chata a pod.) na území obce Lazy
pod Makytou, predloží zvlášť aj čestné prehlásenie s overeným podpisom
a svedectvom najmenej dvoch osôb s trvalým pobytom v obci Lazy pod Makytou
s overeným podpisom, že uvedenú stavbu nepoužíva na podnikanie, odplatné
ubytovanie, alebo že stavbu nevyužívali po dobu viac ako 90 dní iné osoby.
2) Pokiaľ je doklad v inom jazyku ako slovenský, musí byť k takémuto dokladu priložený
i úradný preklad dokladu.
3) O znížení alebo odpustení poplatku na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie, alebo
odstránenie tvrdosti zákona rozhoduje obec. Takáto žiadosť musí byť zaslaná správcovi dane
spravidla do 31. januára príslušného roku, neskôr len v prípade, keď rozhodujúca udalosť
pre dôvod žiadosti nastala po tomto dátume.

čl. 9
Uloženie drobného stavebného odpadu
1) Drobný stavebný odpad sa odovzdáva na zbernom mieste Lánerovec až po nahlásení jeho
odovzdania a súhlase povereného pracovníka Obecného úradu v Lazoch pod Makytou. Pri
nahlásení uloženia drobného stavebného odpadu je potrebné uviesť aj jeho hmotnosť.
Poverený pracovník Obecného úradu množstvo odpadu preverí a vydá konkrétne inštrukcie
pre jeho uloženie (miesto a pod.) Až potom je možné drobný stavebný odpad na zbernom
mieste Lánerovec uložiť.
2) Uloženie drobného stavebného odpadu na zbernom mieste Lánerovec bez jeho nahlásenia
a preverenia pracovníkom obecného úradu bude považované za porušenie všeobecne
záväzného nariadenia obce a za nedovolené vytvorenie čiernej skládky
3) Poplatok za uloženie drobného stavebného odpadu zaplatí jeho pôvodca, alebo uložiteľ
v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Lazoch pod Makytou do troch dní od jeho
uloženia.

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
čl. 10
Ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lazy pod Makytou

čl. 11
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017.
JUDr. Ján Mičic
starosta obce

