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Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Lužanoch podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. d) a g) zákona SNR č.
369/199O Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 2 ods.2 a §§ 77 – 83 zákona
NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení zmien a doplnkov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len
nariadenie)
§1
Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Lužanoch podľa § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien
a doplnkov (ďalej len „zákon“) rozhodlo, že na území obce sa bude vyberať miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
§2
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za
komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce
Tekovské Lužany.
(2) Poplatníkom za odpady je
a) fyzická osoba - nepodnikateľ, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo
objekt, ktorý nie je stavbou,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
účely podnikania.
(3) Ak má fyzická osoba v obci trvalý aj prechodný pobyt, platí iba z dôvodu trvalého pobytu. V prípade ak
fyzická osoba má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého alebo prechodného
pobytu.
(4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu
s poplatníkom podľa ods. 2, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľností vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu
s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo
d) v nehnuteľnosti, ktorú ma poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo
mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne
odpady alebo drobné stavebné odpady.
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(5) Platiteľom poplatku je vlastník nehnuteľností. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov, poplatok vyberá a ručí zaň zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi. Ak si
spoluvlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa správca poplatku. Určený spoluvlastník, ktorý
zaplatí poplatok, je oprávnený požadovať od ostatných spoluvlastníkov náhradu podľa veľkosti ich
spoluvlastníckych podielov. Ak je vlastníkom nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru štát, vyšší
územný celok alebo obec, je platiteľom správca.
(6) Ak viacero poplatnikov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti
poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý
nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca,
prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo
zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je
osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť správcovi poplatku.
(7) Poplatník je povinný ohlásiť správcovi poplatku všetky skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre vznik
alebo zánik poplatkovej povinnosti a každú zmenu, ktorá je rozhodujúca pre správne určenie výšky
poplatku najneskôr do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
(8) Za zmenu poplatkovej povinnosti podľa ods. 7 sa považuje začatie a ukončenie štúdia dennou formou
mimo územia obce Tekovské Lužany, nástup a ukončenie základnej vojenskej služby alebo civilnej služby
mimo územia obce Tekovské Lužany a dlodobý pobyt v zahraničí.
Článok 3
Sadzba poplatku
(1) Obdobím pre vyrubenie poplatku je kalendárny rok.
(2) Sadzba poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných a stavebných
odpadov je
a) 0,06 € za osobu a kalendárny deň (t.j. 21,90 € za osobu a rok) u poplatníkov podľa § 2 ods. 2 písm. a),
b), ktorí sa nezúčastňujú separácie odpadu
b) 0,04 € za osobu a kalendárny deň (t.j. 14,60 € za osobu a rok) u poplatníkov podľa § 2 ods. 2 písm. a),
b), ktorí sa zúčastňujú separácie odpadu (min. 70% zberov)
c) Súčin sadzby poplatku (0,10 €), počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej
produkcie komunálnych odpadov určeného podľa § 79 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z., ak ide
o poplatníka podľa § 2 ods. 2 písm. c)
(3) Sadzba poplatku uvedená v ods. 1 písm. a) sa násobí počtom kalendárnych dní, počas ktorých má
alebo bude mať poplatník podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo
počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
(4) Sadzba poplatku vypočítaná podľa ods. 3 sa vynásobí koeficientom 0,3 pri
a) osobách, ktoré študujú formou denného štúdia mimo územia obce Tekovské Lužany,
b) osobách ktoré sa zdržiavajú mimo miesta svojho trvalého (prechodného) pobytu minimálne 90 dní
v priebehu zdaňovacieho obdobia, okrem osôb uvedených v ods. 7,
c) osobách starších ako 70 rokov, ZŤP, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych osobách
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(5) Osoby uvedené v ods. 4 sú povinné preukázať správcovi poplatku doklady odôvodňujúce použitie
príslušného koeficientu do 31.1. príslušného kalendárneho roka a to
a) osoby, ktoré študujú vo vzdialenosti menej ako 60 km od miesta trvalého pobytu potvrdenie o návšteve
školy a potvrdenie o ubytovaní, ostatní len potvrdenie o návšteve školy,
b) osoby, ktoré sa zdržiavajú mimo miesta svojho trvalého (prechodného) pobytu minimálne 90 dní
v priebehu zdaňovacieho obdobia pracovnú zmluvu, potvrdenie o prechodnom pobyte a osoby, ktoré
sú zamestnané v zahraničí potvrdenie cudzineckej polície alebo úradu práce.
(6) Ak dôjde k zmene poplatkovej povinnosti po 31.1. príslušného kalendárneho roka, použije sa pri určení
výšky poplatku príslušný koeficient odo dňa nasledujúceho po písomnom oznámení a preukázaní zmeny
poplatkovej povinnosti.
(7) Od platenia poplatku sú v príslušnom kalendárnom roku oslobodení :
a) poplatníci, ktorí sa v určenom období dlhodobo zdržiavajú alebo zdržiavali v zahraničí, pokiaľ túto
skutočnosť preukážu príslušným povolením na tento pobyt najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia,
b) poplatníci, ktorí majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt a preukážu platenie poplatku v inej obci za
určené obdobie
§4
Vyrubenie poplatku
(1) Poplatok vyrúbi správca poplatku rozhodnutím. Pri vyrúbení poplatku vychádza správca poplatku z
údajov evidencie ohlasovne, inak z údajov, ktoré sú mu známe v čase vydávania rozhodnutia.
(2) V prípade vzniku, zmeny alebo zániku poplatníckej povinnosti v priebehu kalendárneho roka, správca
poplatku zohľadní túto skutočnosť dodatočným rozhodnutím. Primeranú časť poplatku za príslušné
obdobie vypočíta s presnosťou na dni.
§5
Splatnosť poplatku
(1) Poplatok u poplatníkov podľa § 2 ods. 2 písm. a) je splatný :
a) v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. marca, 30. júna, 30. septembra a 30. novembra
bežného roka, na ktorý sa poplatok vyrubuje, pod stratou výhody splátok, ak sa poplatok
preukázateľne uhrádza z bežného účtu alebo prostredníctvom SIPO
b) naraz do 31.3. bežného roka, ak ročný poplatok nepresahuje 16,59 €.
(2) Poplatok u poplatníkov podľa § 2 ods. 2 písm. b) a c) je splatný :
a) v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. marca., 30. júna, 30. septembra a 30. novembra
bežného roka, na ktorý sa poplatok vyrubuje, pod stratou výhody splátok,
b) naraz do 31.3. bežného roka, ak ročný poplatok nepresahuje 165,96 €.
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§6
Vrátenie poplatku
(1) Ak poplatnik uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok poplatníkovi vráti do
30 dní odo dňa doručenia oznámenia o zániku poplatkovej povinnosti, vrátane dkladov preukazujúcich
zánik, príp. zníženie poplatkovej povinnosti alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70
dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.
(2) Správca poplatku nie je povinný vrátiť preplatok nižší ako 2 €.
§ 10
Konanie
V konaní miestneho dane zo stavieb sa postupuje podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov.
§ 11
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Tekovských Lužanoch
dňa 26.10.2012 uznesením č. 315/2012, platnosť nadobúda od 15.11.2012 a účinnosť od 1. januára 2013.
Zároveň sa ruší VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa
27.11.2008.

Ing. Marián Kotora
starosta obce

