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Obecné zastupiteľstvo obce  Ličartovce na  základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona 

Slovenskej národnej rady  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    v  y  d  á  v  a   pre   územie  

obce Ličartovce   

 VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE  

č. 21/ 2019  

  

o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Ličartovce  

  

§ 1 Základné ustanovenie  

  

1. 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 Ličartovce.   

  

2. Obec Ličartovce ukladá s účinnosťou od 1.1.2020 na svojom území miestny poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   

  

3. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.   

  

4. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.   

  

§ 2 Sadzba poplatku  

1. Sadzbu poplatku za odpad určuje obec v súlade s ust. § 78 ods. 1 písm. a):   

  

 vo výške 0,0357 eura  za osobu a kalendárny deň    

  

 vo výške 0,0780 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín   

  

2. Náklady na zakúpenie zbernej nádoby pre občana na zmesový komunálny odpad znáša občan 

priamo kúpou zbernej nádoby v cene podľa aktuálnej na trhu v €/kus. Obec uhrádza 50 % z 

výšky  nákladov na nádobu.  

  

3. Koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov je 1.   



  

§3 Ohlásenie  

  

1. Poplatok sa určuje na obdobie bežného roka. Poplatník je povinný oznámiť správcovi poplatku 

skutočnosti rozhodujúce pre vznik a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní, kedy tieto 

skutočnosti nastali.  

  

  

§4 Odpustenie a zníženie poplatku  

  

1. Obec poplatok za komunálny odpad odpustí  resp. zníži :  

• za obdobie, za ktoré poplatník hodnoverným dokladom preukáže, že sa v určenom 

období zdržiava / zdržiaval mimo územia obce alebo v zahraničí z dôvodu výkonu 

zamestnania, štúdia ,prechodného pobytu, alebo že neužíva nehnuteľnosť viac ako 

90 po sebe nasledujúcich dní/  

2. Predložené doklady musia hodnoverným spôsobom preukázať nárok na  zníženie alebo 

odpustenie  poplatku za kom. odpad a musia byť aktuálne:   ( nie staršie ako 6 mesiacov) 

 pracovná zmluva, pracovné povolenie , potvrdenie o pobyte na území iného štátu,   

potvrdenie zamestnávateľa – agentúry a pod.  

 potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o ubytovaní študentskom domove – 

ubytovni/ internáte/  

 potvrdenie o pobyte od obce resp. mesta, v ktorom sa zdržiava spolu potvrdením o  

zaplatení poplatku za kom. odpad  

  

§5 Spoločné ustanovenia  

  

1. Správcu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Ličartovce prostredníctvom   

povereného zamestnanca obce  Adriana Stopková.  

  

2. Miestne dane a poplatok za komunálny odpad môže daňovník zaplatiť:   

a. v hotovosti do pokladne Obecného úradu ,   

b. poštovou poukážkou,    

c. bezhotovostným prevodom na účet OcÚ č. 0459149001/5600,                                  

tvar IBAN SK38 5600 0000 0004 5914 9001  

  

3. Uhradiť poplatok za drobný stavebný odpad v hotovosti pri odovzdaní drobného stavebného 

odpadu na Obecnom úrade Ličartovce.  

§6 Záverečné ustanovenia  

  

1. Týmto VZN sa ruší a nahrádza Dodatok č.1 k Všeobecne záväzné nariadenie obce  

Ličartovce č.1/2015  o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady .  

  

2. Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce sa uznieslo na tomto VZN o miestnom poplatku za 

komunálny odpad a drobné stavebné odpady uznesením č.84/12/2019 zo dňa 11.12.2019.  

  



3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v 

Ličartovciach.  

  

§7 Účinnosť  

  

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.  

    

   

                                                    

                                                                                                             

                                                                                                   Ing.Mária Ščepitová              

                                                                                                        Starostka obce                                                      
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