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"NÁVRH VZN" 
obce Lenartov 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Lenartov na základe originálneho výkonu samosprávy v zmysle  § 4 ods. 3 písm. c) , 

§ 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na 

vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Lenartov 
 

a    v y d á v a   toto 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2021 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v obci Lenartov 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Lenartov na základe originálneho výkonu samosprávy podľa § 6  ods. 1 zákona        
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením podľa § 83 zákona 
NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN"). 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
 

Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú  
ustanovené v §77 až § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 
§ 2 

Základné ustanovenie 
 

Obec Lenartov týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2022 miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 

§ 3 
Predmet úpravy VZN 

 
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho 
ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. 
 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 
 
 a.   stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu, 
 b.   určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku, 
 c.   stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku. 
 
3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 
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§4 
Sadzby poplatku 

 
1. Obec Lenartov ako správca dane stanovuje sadzbu poplatku pre fyzickú osobu, ktorá má     
v obci Lenartov trvalý alebo prechodný pobyt, alebo je na území obce Lenartov oprávnená 
užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý 
nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako 
podnikanie, pozemok v zastavanom území obce Lenartov okrem lesného pozemku                   
a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha. 
 
 a.   sadzbu poplatku 12,00 EUR ročne / osobu 
                   
 b.   sadzbu poplatku 0,10 EUR za kilogram drobného stavebného odpadu bez  
                  škodlivín. 
 
2. U právnických osôb a podnikateľov, ktorý sú oprávnení užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu 
sa na území obce Lenartov na účely podnikania je sadzba 53,40EUR ročne 
 
Sadzba poplatku podľa objemu nádoby: 
Objem nádoby 
v litroch 

Poplatok pre PO na 
zdaňovacie obdobie 

Po 
zaokrúhlení 

110     53,40     53,40 
240   116,51    116,50 

1100    534,00    534,00 
 
3. Sadzbu poplatku správca dane stanovuje pre ZŠ Lenartov, ktorá je v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce vo výške 1080,00 €/rok. (zohľadnený počet žiakov a zamestnancov). 
 
 § 5 
Postup obce pri vyrubení poplatku, splatnosť poplatku a spôsob zaplatenia poplatku 
 
1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé 
zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia. 
 
2. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné              
v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. 
 
3. Poplatník môže zaplatiť poplatok: 
 a.   na účet správcu dane, 
 b.   hotovosťou do pokladne, 
 c.   poštovou poukážkou. 

§ 6 
Vrátenie 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. 
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2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 
 
 a.   písomná žiadosť o vrátenie poplatku, 
 b.   musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého, resp. prechodného 
pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností, úmrtie a pod.). 

 
 

§ 7 
Zníženie a odpustenie poplatku 

 
1. Obec na základe písomnej žiadosti zníži poplatok o 50 % poplatníkovi, ktorý je študentom 
ubytovaným v školskom internáte. Podkladom pre zníženie poplatku je čestné prehlásenie 
študenta. 
 
2. Správca poplatku poplatok odpustí zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom a ktoré 
vykonávajú originálne kompetencie. (MŠ, ŠJ). 
 
3. Správca poplatku poplatok odpustí, ak sa poplatník v celom zdaňovacom období 
nezdržiava na adrese trvalého alebo prechodného pobytu a ani na území obce, tzn. že žije       
a pracuje na území inej obce, iného mesta alebo iného štátu, do obce prichádza iba na 
dovolenku. Podkladom je čestné prehlásenie rodinného príslušníka. 
 
4. Správca poplatku poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý si odpykáva trest v ústave na výkon 
väzby. Podkladom je potvrdenie o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia 
slobody.  
 
5. Zníženie a odpustenie poplatku sa nevzťahuje na turnusových pracovníkov.  
 

§8 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Lenartov č. 2/2020 schválené dňa 
11.12.2020. 
 

§9 
Záverečné ustanovenie 

 
Na tomto VZN obce Lenartov sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Lenartov                     
dňa ................ svojím uznesením č.  /2021 a toto VZN nadobúda účinnosť     1. januára 2022. 

 
 

 
         ......................................... 
                                                                                                               Ing. Jana Bľandová, MBA 
                                                                                                                            starostka obce 

 


