
NÁVRH 

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce 
Lietava č. 3/2021, ktorým sa vydáva 
Doplnok č. 1 Všeobecne záväzného 
nariadenia obce Lietava č. 2/2019 o 

miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady 

 

Obec Lietava, Obecné zastupiteľstvo v Lietave             v 
zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) 
a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a 
súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto 
Všeobecne záväzného nariadenia obce Lietava č. 
3/2021, ktorým sa vydáva Doplnok č. 1 Všeobecne 
záväzného nariadenia obce Lietava č. 2/2019 o 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady.  

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 

Základné náležitosti o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú 
ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 
 

§ 2 
Základné ustanovenie 

 

Obec Lietava týmto Všeobecne záväzným nariadením 
(ďalej len „VZN“) ustanovuje s účinnosťou od 1. 
januára 2022 miestny poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 
 

§ 3 
Predmet úpravy VZN 

 
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného 

nariadenia je určenie náležitosti miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 
83 zákona č. 582/2004 Z. z.. 

 

2. Doplnok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia 
obce Lietava č. 2/2019 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
mení a dopĺňa § 4 ods. 1 Všeobecne záväzného 
nariadenia obce Lietava č. 2/2019 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady upravuje § 4 Všeobecne záväzného 
nariadenia obce Lietava č. 2/2019 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 

 

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

 

§ 4 
Sadzba poplatku  

 

1. Správca miestneho poplatku určuje sadzbu 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na obdobie jedného kalendárneho roka: 

 

a) 0,0602739 € paušálny poplatok pre fyzické osoby 
za osobu a kalendárny deň pri nezavedenom 
množstvovom zbere., t. j. 22 € za osobu na obdobie 
jedného kalendárneho roka, 

b) 0,0602739 € pre právnickú osobu, ktorá je 
oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako 
podnikanie. Poplatok sa vypočítava ako súčin 
sadzby, ukazovateľa produkcie komunálnych 
odpadov  určeného podľa § 79 ods. 4 zákona č. 
582/2004 Z. z. a stanoveného koeficientu v § 4 ods. 
2 tohto VZN. 

c) 0,0602739 € pre právnickú osobu a fyzickú osobu - 
podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na 
účel podnikania. Poplatkov sa vypočíta ako súčin 
sadzby, ukazovateľa produkcie komunálnych 
odpadov určeného podľa § 79 ods. 4 zákona č. 
582/2004 Z. z. a stanoveného koeficientu v § 4 ods. 
2 tohto VZN. 

d) 0,040 € za kilogram drobných stavebných odpadov 
bez obsahu škodlivín. 

 

§ 5 
Záverečné ustanovenie 

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Lietave schválilo VZN č. 
3/2021 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
Obce Lietava dňa ................................ uznesením 
OZ                                 č. ............................. 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom                        
1. januára 2022. 

 
 

       V Lietave, dňa 19. 11. 2021 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ing. Pavol Gašpierik 

starosta obce 
 

Návrh VZN      vyvesený dňa: 19. 11. 2021  
                          zvesený dňa:  ...................... 


