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Obec Ľubá v súlade s ustanovením §4 ods. 3 písm. c), §6 ods. 1) a §11 ods. 4) písm. d), e) a g) 
zákona č.369/990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, v súlade s § 2 ods. 2 a §§ 
77 – 83   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  č. 
582/2004“)  a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubá
č. 3/2022

o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Obec Ľubá podľa  §  11  ods.  4  písm.  d)  a  e)  zákona  č.  369/1990  Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. 
ukladá s účinnosťou  od 1. januára 2023 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

§2
PREDMET ÚPRAVY VZN

1) Predmetom  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  je  určenie  náležitosti  miestneho 
poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej  len „poplatok“) podľa 
splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje:
a) sadzby poplatku 

 b) vyrubenie poplatku a spôsob platenia poplatku
 c) zníženie, odpustenie a vrátenie poplatku a ďalšie záležitosti.

3) Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.

§3
ZÁKLADNÉ NÁLEŽITOSTI

1) V zmysle § 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. poplatok platí poplatník, ktorým je

a) fyzická osoba, 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, záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý 
trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce, 
okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako 
vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“), 

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 

2) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu dane vyberá a za vybraný 
poplatok ručí  vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých 
spoluvlastníkov,  poplatok  vyberá  a  za  vybraný  poplatok  ručí  zástupca  určený 
spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca súhlasí.

3) Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady použije 
obec  výlučne  na  zber,  prepravu,  zhodnocovanie  a  zneškodňovanie  komunálnych 
odpadov a drobných stavebných odpadov.

4) Na území obce je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu.

5) Používané zberné nádoby na množstvový zber:  120 l a 240 l.

6)  Poplatník  je  povinný  do  30  dní  odo  dňa  vzniku  poplatkovej  povinnosti  splniť  
oznamovaciu  povinnosť.  Zmeny  skutočností  rozhodujúcich  na  vyrubenie  poplatku  a 
zánik  poplatkovej  povinnosti  v  priebehu zdaňovacieho  obdobia  je  poplatník  povinný 
oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy zmeny nastali.

7) Množstvový zber komunálneho odpadu sa preukazuje uzavretím „Dohody o využívaní 
množstvového  zberu   zmesového  komunálneho  odpadu  a  drobné  stavebné  odpady“ 
(ďalej len „Dohoda“) s obcou.

8)  Obec  určuje  pre právnické  osoby a fyzické  osoby oprávnené na podnikanie,  ktoré 
majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzku na území obce, aby si pri množstvovom 
zbere zmesového komunálneho odpadu zvolili veľkosť zbernej nádoby.

§ 4
SADZBA POPLATKU

1) Obec stanovuje sadzu poplatku:

a) 0,025  €  za  1  liter  zmesového  komunálneho  odpadu  pri  zberných  nádobách  s 
objemom 120  l  a  240 l za jeden odvoz

b) 0,020 € za 1 kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín. 

2) Výpočet poplatku sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

§ 5
VYRUBENIE POPLATKU A SPÔSOB PLATENIA POPLATKU

1) Obec  určí  poplatok ako súčin frekvencie  odvozov,  sadzby a objemu zbernej 
nádoby,  ktorú  poplatník  užíva  v  súlade  so  zavedeným  systémom  zberu  komunálnych 
odpadov a drobných stavebných odpadov. 

2) Poplatníci budú platiť na základe skutočne vyvezeného množstva odpadu. 



3) Po predložení „Dohody o využívaní množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu 
a drobných  stavebných  odpadov“  obec  vyrubuje  poplatok  na  základe  údajov  uvedených 
v „Dohode“, ktorý  je poplatník  povinný uhradiť  do 15  kalendárnych dní  odo dňa jeho 
vyrubenia. 

Poplatok  v  sume nad  30,00 €  je  možné  uhradiť  v  splátkach   do  30.  4.   a  31  .  8.  
kalendárneho roka.

4) Obec  poskytne  poplatníkovi   náramky  v počte,  ktorý  zodpovedá  sume  zaplateného 
poplatku. Cena jedného náramku je:  3,00 €.

5) Poplatok je možné uhradiť:
a) bezhotovostným prevodom alebo,
b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo,
c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Ľubej.

6) Počas kalendárneho roka si môže poplatník zakúpiť ďalšie náramky nad rámec uvedenej 
v „Dohode“ na Obecnom úrade v Ľubej v cene podľa ods. 4.

7)  Poplatníci  musia  mať  označené  zberné  nádoby  náramkom.  Presný  počet  vyložených 
zberných  nádob  nie  je  stanovený.  Zberné  nádoby  bez  označenia  náramkom  nebudú 
vyprázdnené.
 
8)  Obec písomne vyzve poplatníka,  ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 3 ods. 6  
tohto nariadenia a nepreukáže množstvový zber komunálneho odpade uzavretím „Dohody“.

9) Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy, obec určí poplatok podľa 
pomôcok a v oznámení uvedie deň začatia určenia poplatku.

10) Na postup obce pri učení poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis (zákon č. 
563/2009 Z.z. o správe daní).

§ 6 
ZNÍŽENIE, ODPUSTENIE A VRÁTENIE POPLATKU

1) Obec odpustí poplatok školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom.

2)  Obec  vráti  poplatníkovi  poplatok  po  predložení  nepoškodených  náramkov  v prípade,  že 
poplatníkovi  zanikla  poplatková povinnosť v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia za 
podmienky,  že  túto  skutočnosť  oznámi  obci  a preukáže  splnenie  podmienok  na  vrátenie 
poplatku. 

3)  Podkladom  preukazujúcim  splnenie  podmienok  na  vrátenie  poplatku  sú:  potvrdenie 
o zmene trvalého  pobytu,  potvrdenie  o ukončení  prechodného pobytu na území obce  alebo 
doklad o predaji nehnuteľnosti. 
Obec  po  preukázaní  splnenia  podmienok  a odovzdaní  náramkov  vráti  poplatok  v hotovosti 
poplatníkovi do 31.12. príslušného kalendárneho roka.

4) Poplatok nemožno vrátiť poplatníkovi, ktorý má voči obci ako správcovi dane nedoplatky za 
predchádzajúce zdaňovacie obdobie.



§ 7
ZRUŠOVACIE USTANOVENIE

Dňom  nadobudnutia  účinnosti  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  sa  ruší  Všeobecne 
záväzné nariadenie obce Ľubá č. 4/2020 v znení   dodatku č.1/2021 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Obecné zastupiteľstvo Ľubá sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa 10.12.2022
Uznesením číslo: 2/2022.

Všeobecné  záväzné  nariadenie  obce  Ľubá  č.  3/2022  o miestnom  poplatku  za  komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2023.

V Ľubej, dňa 24.11.2022                                                                  Anetta Kovácsová
                                                                                                                starostka obce
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