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‘Úplné znenie>

v zneni VZN č. 11/2OI9NZN Zo dňa 24. 10. 2019 (úČinnosť odOl. 01. 2020)

SCRVÁLENÚ VZN BOLO
VYVESENÉ DŇA: 30102019
ZVESENĚ DŇA: 1411 2019
PODPIS:

Všeobecne záväzné nariadenie Č. IO12OI9NZN
mesta Liptovský Mikuláš

o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Mestské zastupiterstvo mesta Liptovský Mikuláš v súlade s ustanovením 5 6 ods. 1 zákona
Č. 369/1990 Zb. o obecnom riadeni vzneni neskorších predpisov (ďalej len zákon Č. 369/1990 Zb.)
v spojení s ustanovením podra 5 83 zákona NR SR Č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnorn
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len zákon Č. 582/2004 Z. z.) v znení
neskoršich predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú
ustanovené v 5 77 až 5 83 zákona č. 582i2004 Z. z.

52
Základné ustanovenie

Mesto Liptovský Mikuláš ukladá s ůčinnosfou od 01. 01. 2020 miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatokt

*3
Poplatok

Poptatok sa platí za dinnosti nakladania so zmesovými komunálnymi odpadmi, Činnosti nakladania S
biologicky rozložiteíným komunálnym odpadom, za triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na
ktoré sa nevztahuje rozšírená zodpovednost výrobcov, náklady spósobené nedösledným triedenim
oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vztahuje rozširená zodpovednosf
výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podFa osobitného predpisu.

Poplatok nezahřňa náklady na zbernů nádobu na zmesový komunálny odpad a náklady na
zabezpeČenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje
rozširená zodpovednost.

54
Predmet úpravy VZN

1) Predmetom tohto všeobecne závázného nariadenia (ďalej „VZN“) je určenie náležitosti miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad podfa splnomocňovacieho ustanovenia
5 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 spósobu vyrubenia a platenia poplatku,
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
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3) Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.

55
Sadzba poplatku

Mesto Liptovský Mikuláš stanovuje sadzbu poplatku:
a) 00531 € za jeden liter komunálnych odpadov alebo 01659€ za jeden kilogram komunálnych

odpadov pre právnické osoby a podnikateíov, ktoré požiadali o množstvový zber1,
b) 0,0618 € za osobu a kalendárny deň pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo

prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená uživať alebo uživa nehnuternost,
c) 0,0618 € za osobu a kalendámy deň pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívat atebo

uživa nehnuteĽnost nachádzajúcu sa na území obce na iný účet ako na podnikanie,
d) 00618€ za osobu a kalendárny deň pre podnikatera, ktorý je oprávnený užívat aLebo užíva

nehnuteľnosr nachádzajúcu sa na území obce na účet podnikanía,
e) 00618€ za lóžko a kalendárny deň pre fyzické osoby a podnikateľov poskytujúcich ubytovacie

služby.
f) 00618€ za počet miest určených na poskytovanie služby a kalendárny deň pre podnikateĺov

poskytujúcich reštauračné a kaviarenskě služby alebo ině pohostinské služby (bez
ubytovania),

g) 0,015 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivin.

Určenie poplatku

(1) Poplatok podra 5 5 písm. a) tohto VZN sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu
zbernej nädoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedený systémom zberu.

(2) Poplatok podía 5 5 písm. b) tohto VZN sa určuje ako súčin sadzba poplatku a počtu kalendárnych
dni v zdaňovacom období.

(3) Poplatek podľa 5 5 písm. c) tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych
dni v zdaňovacom období a ukazovatera dennej produkcie komunálnych odpadov.

(4) Poplatok podía 5 5 písm. d) tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych
dní v zdaňovacom období a ukazovateFa dennej produkcie komunálnych odpadov.

(5) Poplatok podfa 5 5 písm. e) tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu ubytovaných
osób a obsadených dni v zdaňovacom období.

(6) Poplatok podra 5 5 písm. fl tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dni
v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunátnych odpadov,

(7) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet:
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznižený o počet

osób, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 1, a
b) priemerného počtu osób a miest podľa ods. 5 alebo 6

(8) Rozhodujúcim obdobím je
a) kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávat v nehnuteínosti, ktorú uživa alebo

je oprávnený ju užívat, svoju činnost, alebo
b) počet kalendárnych dni v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platit poplatok do konca

týždňa predchádzajúcemu týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnost
o skutočnosti, která má za následok zánik poplatkovej povinnosti. ak nie je možně postupovat
podra písm. a).

Qznamovacia povinnosť

(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámit mestu vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dni odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviest meno, priezvisko a titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného

pobytu (ďalej len „identifikačně údaje); v pripade určeného zástupcu podía 577 ods. 7 zákona
č. 582/2004 Z. z. aj identifikačně údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatnikom

1) Fn množstvovom zbere je právn[cká osoba povinná požiadat útvar životného prostredia MsU o vydanie súhlasu na uvedený zber komunálneho
odpadu.
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osoba podľa 5 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z., názov alebo
obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania
a identifikačně číslo,

b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zniženie alebo odpustenie poplatku podía 10, predložiť aj doklady, ktoré

odóvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(2) Zmenu skutočnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámíť mestu do 30

dni ode dňa, keď tieto nastali.

Vyrubenie poplatku, splatnosť poplatku a spósob zaplatenia poplatku

(1) Poplatok mesto vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie, Ak ročný
poplatek vyrubený fyzickej osobe nepresahuje 33,00 eur a právnickej osobe 33300 eur, je
splatný jednorazovo do 31. mája kalendárneho roka, inak VD dvoch rovnakých splátkach ato do
31. mája ado 31. októbra kalendárneho roka. Ak poplatník využiva množstvový zber, mesto
poplatek vyberie na základe oznámenia poplatníka a stanoviska útvaru životného prostredia.
Mesto pri množstvovom zbere vydá predpis, v ktorom je uvedená splatnosť a spósob zaplatenia
poplatku.

(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, mesto vyrubi pomernú časť
poplatku rozhodnutím, začinajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia.

(3) Ak poplatnikov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, mesto vyrubi poplatok
rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podía ods. 1 alebo 2.

(4) Poplatok za drobný stavebný odpad („ďalej OSOU) sa vyberá prostredníctvom prispevkovej
mestskej organizácie Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuläš. Poplatek za drobný stavebný
odpad poplatník uhrádza v hotovosti na zbernom dvore Verejnoprospešných služieb mesta
Liptovský Mikuláš poverenému zamestnancovi, o čom poplatníkovi následne vydá aj prijmový
pokladničný doklad. Poplatok sa platí za skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného
odpadu.

(5) Poplatník móže zaplatiť poplatek za komunálne odpady:
a) na účet správcu dane,
b) hotovosVou alebo platobnou kartou do 300 eur do pokladne mestského úradu,
c) peštovou poukážkou.

Vrátenie poplatku

(1) Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi. ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdebia ak preukáže splnenie podmienok na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vo VZN.

(2) Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) písemná žiadosť o vrátenie poplatku,
b) preukázanie dčvodu zániku spoplatnenia (napr. zrušenie trvalého, resp. prechodného

pobytu, zánik práva uživať nehnuteľnosť, úmrtíe a pod.).
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Zníženie a odpustenie poplatku

(1) Mesto poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže na základe
podkladov, ktoré mesto určilo vo VZN, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo
sa nezdržiaval na území mesta. Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na zniženie alebo
odpustenie poplatku predloženim dokladov uvedených v 510 za každé zdaňovacie obdobie.

(2) Mesto na základe žiadosti poplatníka poplatok zniži (poskytne úíavu) o 30 % z poplatku podľa 5 5
písm. b pre:
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a) držitera preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutim, držiteľa preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne
bezvládnu fyzickú osobu,

b) fyzickú osobu v hmotnej núdzi,
c) fyzickú osobu staršiu ako 62 rokov.

(3) Mesto na základe žiadosti poplatníka poplatok zniži (poskytne úíavu) o 100 % z poplatku
stanoveného podľa 5 5 písm. b:
a) fyzickej osobe, ktorá navštevuje školu alebo predškolské zariadenie mimo mesta, s výnimkou

študentov denne dochádzajúcich,
b) fyzickej osobe, ktorá pracuje mimo mesta Liptovský Mikuláš,
c) fyzickej osobe, ktorá sa zdržuje na ůzemĺ inej obce.

Zniženie poplatku neplatí pre poplatníka, ktorý nemá na území mesta trvalý pobyta má zároveň
oprávnenie užívat‘ nehnuternosť na území mesta.

Zniženie podra ods. 3 je potrebné uplatniť a preukázať:
a) ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu na území SR na splnenie

podmienky na zníženie poplatku poskytne poplatník obci žiadosť na zniženie poplatku;
ak sa jedná o mesto v Žilinskom samosprávnom kraji, v Poprade a v Banskej Bystrici
aj doklad o ubytovaní,

b) potvrdením zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník
v zdaňovacom období vykonáva prácu mimo mesta Liptovský Mikuláš; ak sa jedná
o prácu v meste v Žilinskom samosprávnom kraji, v Poprade a v Banskej Bystrici aj
doklad o ubytovaní alebo poWrdenie, že tam platí poplatok za komunálny odpad,

c) potvrdením o činnosti alebo práci vykonávanej mimo mesta Liptovský Mikuláš na
základe živnostenského oprávnenia U zárobkovo-činných osób; ak sa jedná o prácu v
meste v Žilinskom samosprávnom kraji, v Poprade a v Banskej Bystrici aj doklad
o ubytovaní alebo potvrdenie, že tam platí poplatok za komunálny odpad,

d) ak spoplatnená osoba vykonáva prácu, ktorá sa neviaže na stále miesto výkonu práce
(v lodnej doprave, v kamiónovej doprave, v diaľkovej doprave, prislušnik silových
zložiek) predloži potvrdenie Od zamestnávateía,

e) potvrdenim prislušnej obce o tom, že sa poplatnik zdržuje na jej území (potvrdenie
o prechodnom pobyte) a doklad o zapojeni sado systému zberu komunálneho odpadu
v prislušnej obci (rozhodnutie o vyrubeni poplatku na poplatníka),

f) potvrdením o štúdiu v zahraničí,
g) potvrdením alebo iný doklad o trvani pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu

s určením miesta výkonu zamestnania mimo územia SR,
h) potvrdenim od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí,
i) potvrdenim vecne prislušného úradu, ktoré preukazuje pobyt poplatnika v zahraničí,
j) potvrdenim úradu o evidencíi poplatníka v zozname nezamestnaných v zahraniči.

(4) Správca dane na základe žiadosti poplatníka poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
preukáže na základe podkladov, ak poplatník v zdaňovacom období sa dlhodobo zdržiava alebo sa
bude zdržiavať v zahraničí.
Pre účely uplatnenia odpustenia poplatku sa považuje za dlhodobo celé zdaňovacie obdobie.

1. Poplatník si nárok na odpustenie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie
samostatne v zmysle zákona, s výnimkou potvrdenia na dlhodobý pobyt v zahraničí.

2. Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku je hodnoverný doklad, z ktorého
jednoznačne vyplýva dlhodobý pobyt poplatníka v zdaňovacom období mimo mesta a to
najm á:
a) potvrdenie od zamestnávateía, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník

v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraniči alebo
b) potvrdenie o činnosti alebo práci vykonávanej poplatnikom na základe živnostenského

oprávnenia v zahraničí vrátane dokladu o ubytovaní v zahraničí alebo potvrdenia, že
tam platí miestne dane alebo

c) potvrdenie od agentúry, ktorá poplatníkovi sprostredkovala prácu v zahraničí alebo
d) potvrdenie o štúdiu v zahraničí (za akademický rok od 1. septembra predchádzajúceho

zdaňovacieho obdobia do 31. augusta zdaňovacieho obdobia) alebo potvrdenie za
všetky semestre zdaňovacieho obdobia alebo
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e) potvrdenie vecne prĺslušného úradu. ktorě preukazuje pobyt v zahraničí, ak poplatnĺk
nevie predložit potvrdenie podía ods. 4 bodu 2. pism. a) až d) tohto nariadenia alebo

fl potvrdenie O plateni dane podřa platnej legislativy prislušného štátu za miestne dane
a poplatky alebo

g) potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o evidencii poplatníka v zozname
nezamestnaných v príslušnom štáte.

(5) Doklad podía ods. 4 tohto ustanovenia nie je možné nahradíť čestným vyhlásením poplatníka.
(6) Dátum vystavenia dokladu uvedeného v Ods. 4 tohto ustanovenia musí byť zhodný So zdaňovacĺm

obdobím, na ktoré si daňový subjekt uplatňuje nárok na odpustenie poplatku, zároveň z dokladu
musí byť zrejmé Od kedy a do kedy je alebo bude poplatník mimo mesta Liptovský Mikuláš.

(7) Uľavy podľa ods. 2 je možné pre jednu osobu poskytnúť len raz. Znĺženie (úíavu) podía ods. 2 je
potrebné uplatníť a preukázat originálom prislušného dokladu (preukaz tZP alebo TZP/S alebo
doklad o poberani prispevku v hmotnej núdzi).

(8) Doklady musia byť predložené do 30 dni Od vzniku preukázateíného nároku na zniženie alebo
odpustenie aebo do 31. 1. kaiendárneho roka, pre ktorý si uplatňuje poplatník zniženie/odpustenie
a pre každé zdaňovacie obdobie samostatne.

(9) Správca dane na základe žiadosti poplatníka poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu
preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dni v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa
nezdržiaval v mieste trvalého pobytu z dóvodu, že je hospitalizovaný v zariadeni poskytujúcom
služby zdravotnej starostlivosti, v zariadeni sociálnej starostlivosti, v zariadeni sociálnych služieb,
v reedukačnom zariadeni. v detskom domove, vo výkone väzby, vo výkone trestu odňatia slobody.

(10)Mesto m6že na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znižiť alebo odpustit rozhodnutím.

(11)Správca dane poskytne zniženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo
výške odpracovaných hodin pre mesto, pričom pre určenie výšky znĺženia alebo odpustenia
poplatku sa počet odpracovaných hodín vynásobí minimálnou hodinovou mzdou ustanovenou
Nariadenim vlády SR pre prislušný rok pre 1. stupeň náročnosti práce. Zniženie alebo odpustenie
miestneho poplatku za komunálny odpad bude závisieť Od počtu skutočne odpracovaných hodin.
Správca dane poskytne zniženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad
rozhodnutím mesta.

11
Zrušovacie ustanovenie

Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš Č. 9/2008NZN o miestnych daniach
a poplatku
v zneni VZN Č. 5(200920 dňa 14. 5. 2009 (účinnost od 1.6.2009)
v zneni VZN Č.712011 zo dňa 28. 11.2011 (účinnost Od 1.1.2012)
v zneni VZN č.6I2012 zo dňa 8. 11. 2012 (účinnosť od 1.1.2013)
v zneni VZN Č. 812012 za dím 13. 12. 2012 (účinnost Od 1.1.2013)
v zneni VZN Č.11/2013 za dím 12. 12. 2013 (účinnost od 1.1.2014)
v zneni VZN č. 7/2016 zo dňa 12.5.2016 (účinnost Od 1.6.2016)
v zneni VZN Č. 1112016 ZO dím 8.8. 2016 (účinnosť od 1. 9. 2016)
v Zneni VZN Č. 1412016 ZO dím 18.11.2016 (účinnosťod 1.1.2017)
v zneni VZN Č. 7/2017 ZO dňa 17. 08. 2017 (účinnost od 4. 9. 2017)
v neni VZN Č. 13/2017 zo dňa 14. 12. 2017(účinnost od 1. 1.2018)
V není VZN Č. 6/2018 ZO dňa 10. 12. 2018 (účinnosť od 1. 1. 2019).
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Či. 2

1. Mestskě zastupiteístvo v Liptovskom Mikuláši sa uzniesio na tomto všeobecne záväznom
nariadení dňa 19. 09. 2019

2. Toto VZN Č. 10/2O19NZN O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli.

3. Všeobecne závázné nariadenie Č. 10/2019/VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
4. Všeobecne záväzné nariadenie Č. 11/201 9NZN nadobúda úČinnosť 1. januára 2020.

44
Ing. Ján BIdjáČ, PhD.

primátoyfriesta

‚
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