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Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová. na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 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 o miestnych daniach“) v y d á v a pre územie obce Litmanová. toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LITMANOVÁ č. 4/2015

o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné
stavebné odpady a ostatné poplatky na území obce Litmanová

ČASŤ PRVÁ

ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
1.

Obec Litmanová ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v súlade s § 2, ods. 3 zákona 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 o miestnych daniach“).

2.

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky ukladania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) na
území obce Litmanová.
ČASŤ DRUHÁ
Poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady
§2

1.

Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník podľa § 77 ods.2 až 4
zákona o miestnych daniach.

2.

Poplatok za odpad 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,

b)

správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
"platiteľ").

Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
3.

Na území Obce Litmanová je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov pre právnické
osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Poplatok určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník
užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov.

Poplatník si môže vybrať z nasledujúcich typov zberných nádob:
a)

KUKA nádoba kovová a plastová s objemom 110 litrov

b)

Kontajner s objemom 1100 litrov

c)

Veľkokapacitný kontajner 5000 l

Správca poplatku stanovuje frekvenciu odvozu zberných nádob nasledovne:
a)

KUKA nádoba kovová a plastové nádoby s objemom 110 litrov a 1100 litrov

b)

1x za mesiac (nesmie ísť o biologicky rozložiteľný odpad)
1x za 2 týždne (nesmie ísť o biologicky rozložiteľný odpad)
KONTAJNER podľa rozpisu s firmou EKOS (nesmie ísť o biologicky rozložiteľný odpad)

Poplatník je oprávnený zvoliť si frekvenciu odvozu komunálneho a drobného stavebného odpadu
v rámci možností stanovených týmto nariadením.
4.

Sadzbu poplatku za odpad určuje obec v súlade s ust. § 78 ods. 1 zákona o miestnych daniach,
nasledovne:
a)
b)
c)

vo výške 0,0325 €/deň/osoba - 11,89€/osobu/rok
ubytovacie lôžko 0,008 €/lôžko/deň
vo výške 0,02 €/kg drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivých látok

5.

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik, zánik a zmenu
skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku do 30 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti
nastali na predpísanom tlačive – príloha č. 1 a č. 2 tohto nariadenia.

6.

Pri množstvovom zbere sa ustanovuje, že poplatok bude vyrubený každoročne za celé zdaňovacie
obdobie formou výmeru, ktorý bude mať náležitosti rozhodnutia v zmysle daňového poriadku.
Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet
správcu dane v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v
Litmanovej na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej forme.

8. Obec podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach vráti poplatok alebo jeho pomernú časť
poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak
preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti najmä týmito
dokladmi :
− potvrdenie o zmene trvalého pobytu
− zánik práva užívať nehnuteľnosť na území obce ( LV , ukončenie nájomnej zmluvy)
− kópia úmrtného listu
9. Obec v súlade § 82 ods. 2 a § 83 zákona o miestnych daniach zníži poplatok o 30%
a) Osobe bývajúcej na internáte mimo okresu Stará Ľubovňa
b) Osobe, ktorá sa zdržuje mimo obce viac ako 90 dní v roku
c) Osobe staršej ako 62 rokov
d) Držiteľovi preukazu ŤZP
Poplatníkovi môže byť poskytnutá iba jedna úľava
Na uplatnenie úľavy je potrebné doložiť :
− potvrdenie o návšteve školy

−
−
−
−
−

kópiu pracovnej zmluvy s miestom výkonu práce mimo územia obce,
preukaz ŤZP
doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí,
potvrdenie zariadenia o výkone trestu odňatia slobody
potvrdenie o umiestnení v liečebni, v reedukačnom zariadení alebo v detskom domove

10. V súlade s § 80 ods. 2 zákona o miestnych daniach zmeny skutočností rozhodujúcich na
vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je
poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
Ostatné poplatky
§3

A. Poplatok za užívanie vnútorných priestorov kultúrneho domu v roku 2016
1) Platí právnická a fyzická osoba
a/ poplatok za sálu /2 miestnosti/
b/ poplatok za sálu / 1 miestnosť/

70,- €
35,- €

c/ poplatok za 2 miestnosti so stravou OcÚ na kar a oslavu
d/ poplatok za 1 miestnosť so stravou OcÚ na kar a oslavu
e/ poplatok za 2 miestnosti bez stravy OcÚ Litmanová na kar a oslavu
f/ poplatok za 1 miestnosť bez stravy OcÚ Litmanová na kar a oslavu

20,- € /+ strava/
10,- € /+ strava/
40,- € + spotreba energií
30,- € + spotreba energií

g/ poplatok za tanečnú zábavu

70,- €

h/ poplatok za priestory pri pečení zákuskov
i/ poplatok za používanie kuchynských strojov pri
pečení

20,- €
35,- € + spotreba energií

2) Kapacita vnútorných priestorov je 250 stoličiek. Pri väčších kapacitách, ako je kapacita
stolov, objednávateľ si ostatné stoly a stoličky zabezpečuje sám.
3) Povolenie priestorov kuchyne výlučne s tým, že akcie bude zabezpečovať Obecný úrad.
Pri každej akcii je potrebná prítomnosť zamestnanca Obce Litmanová, inak sa priestory
kuchyne neposkytujú.
Priestory kultúrneho domu na akcie, kde nie je podávaná varená strava, sa povoľujú všetkým
občanom a organizáciám.
Priestory kultúrneho domu na akcie, pri ktorých je podávaná varená strava, sa povoľujú
výlučne s tým, že strava bude zabezpečovaná Obecným úradom Litmanová.
4) Pri poplatkoch za užívanie priestorov kultúrneho domu je už zahrnuté upratovanie.
Prenajímateľ prevedie len hrubé upratovanie. Pri poplatku za pečenie zákuskov sa uhradí aj
poplatok za spotrebované energie /elektrina, plyn/.
5) Každý objednávateľ priestorov kultúrneho domu spíše s Obecným úradom dohodu
o prenájme priestorov za podmienok, uvedených a odsúhlasených poplatkov s možnosťou
ďalšieho dodatku k dohode.

6) Pri prenájme kultúrneho domu v zimnom období sa pripočíta aj poplatok za spotrebované
energie /elektrina, plyn/.
A. Iné poplatky
a) Poplatok za odber vody na ubytovacie lôžko v súkromí 1,65 €/lôžko/rok
b) Poplatok za údržbu obecného vodovodu 8,50 €/osoba/rok
c) Poplatok za hrobové miesto 3,50 €/domácnosť/rok
d) Poplatok za použitie domu smútku 30,00 €
e) Poplatok za rozhlasovú reláciu 3,50 €

Obec môže odpustiť poplatok za odpad a vodu v celej výške osobe prihlásenej k trvalému pobytu v
Obci Litmanová, ktorá sa z rôznych dôvodov nezdržiava v obci počas celého zdaňovacieho obdobia.
ČASŤ TRETIA
Spoločné ustanovenia
§4
1.

Správu poplatku vykonáva obec prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce.

2.

Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu miestnej dane a miestneho poplatku nemá
hlavný kontrolór obce.
Záverečné ustanovenia
§5

1.

Pokiaľ toto všeobecne záväzne nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu miestnych daní,
poplatkov a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

2.

Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Litmanová č. 1/2015 zo dňa 15.12.2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Litmanová a to vrátane všetkých jeho zmien a doplnkov.

3.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Litmanová
dňa 10. decembra 2015 uznesením číslo 80/2015. Jeho zmeny a doplnky schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Litmanová.

4.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2016.

V Litmanovej, dňa 14. decembra 2015

........................................................
Ing. Ján Kormaník, starosta obce

Príloha č. 1 k VZN 4/2015
Oznámenie podajte na Obecný úrad, 065 31 Litmanová
OZNÁMENIE

K URČENIU POPLATKU

podľa všeobecne záväzného nariadenia obce Litmanová

č. 4/2015

o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady
a ostatné poplatky

Poplatková povinnosť:

Meno

Vznik

FYZICKÉ

Zmena

Priezvisko

OSOBY

Zánik

Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu (ulica, súpisné číslo, PSČ, názov obce)

Adresa aktuálneho pobytu na území obce Litmanová (ulica, súpisné číslo, orientačné číslo)

Dátum vzniku poplatkovej
povinnosti

Dátum zmeny poplatkovej
povinnosti

Dátum zániku poplatkovej
povinnosti

Osoby, za ktoré preberám poplatkovú povinnosť :
Meno

Priezvisko

Dátum narodenia

Oslobodenie od poplatkovej povinnosti (meno a priezvisko, dôvod, doklad)

Vyhlasujem, že všetky údaje v ohlásení sú pravdivé a správne.

V ............................................. dňa ..........................................

................ ..............................................

podpis poplatníka

