
 

 

 

VZN  č.   10  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

/ďalej len odpady/ v obci Oravská Lesná 

 

Čl. l 

Poplatky 

 

 

1. V obci je ustanovený paušálny poplatok na jeden kalendárny rok. Sadzba poplatku je 0,033  

    EUR/1,– Sk na osobu a kalendárny deň  pre občanov Oravskej Lesnej. Pre chatárov je stano-   

    poplatok 0,033 EUR/1,–Sk iba na jednu osobu a kalendárny deň. Podnikateľ, právnická a fy- 

    zická osoba platí za  malú nádobu 66 EUR/1988,–Sk za rok, za vývoz veľkého kontajnera 

    100 EUR/3012,– Sk.  Pri mimoriadnom vývoze FO aj PO 1,659 EUR/50,– Sk za odvoz  

    jednej malej nádoby. 

2. Poplatok za odpady platí poplatník: 

    a/ Fyzická osoba – občan, pričom občan je poplatníkom za odpady, ak má v obci trvalý alebo 

        prechodný pobyt. Poplatníkom je aj občan, ktorý nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt,  

        ale v obci je vlastníkom nejakej nehnuteľnosti napr. bytu, domu, chaty, chalupy, záhrady a  

        pod. Ak má fyzická osoba v obci trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená uží- 

        vať nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie, platí poplatok iba z dôvodu trvalého alebo 

        prechodného pobytu. 

    b/ Právnická osoba, ktorá užíva nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na území obce, pričom táto 

        PO neužíva danú nehnuteľnosť na podnikanie napr. školy, orgány štát. správy a pod. 

    c/ Podnikateľ t. j. fyzická  alebo právnická osoba, ktorá podniká a užíva nehnuteľnosť na účel 

        podnikania. 

3. V prípade osoby, ktorá užíva v obci nehnuteľnosť a nie je súčasne jej vlastníkom, vyberá od 

     poplatníka poplatok a za poplatok ručí vlastník nehnuteľnosti. 

4. Spôsob platenie poplatku: 

    Poplatok sa zaplatí v hotovosti v pokladni OcÚ, prevodom na číslo účtu Dexia Banka Námesto 

    vo č. 4103160005/5600 alebo poštovou poukážkou. 

5. Termín platenia 

    Jednorázovo do 31. 3. 2008. Od 1. 4. 2008 budú tieto platby inkasované cez SIPO. 

6. Obec zníži poplatok na minimum za celé preukázané obdobie: 

    a/ ak poplatník o to požiada a preukáže, že v obci nie je prítomný z dôvodu výkonu ZVS 

    b/ ak poplatník o to požiada a preukáže, že sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. 

 

Čl. 2 

Spôsob ohlásovacej povinnosti 

 

1. Vyplnenie formulára a jeho doručenie poštou alebo do podateľne OcÚ v zákonom stanovenom 

     termíne. 

 



Čl.3 

Podklady 

1. Poplatník predloží k nárokom vyplývajúcim z čl. l ods. 6 písm. a/ potvrdenie od ÚVS, VÚ. 

2. Poplatník predloží k národom vyplývajúcim z čl. l ods. 6 písm. c/ „čestné vyhlásenie overené 

    na matrike.“ 

Čl. 4 

Spôsob a čas odvozu odpadov 

1. Odpad sa bude odvážať vozidlom v letnom období každý druhý týždeň, v zimnom období 

    každý týždeň, okrem tých osád, kde v zime nie je prístup. 

 2. Do neprístupných oblastí sa dá 10 vriec/rok, ktorých obsah sa vyvezie na jar a na jeseň. 

 

Čl. 5 

Úľavy 

Fyzické osoby /občania/ majú povinnosť platiť iba do 6 členov domácnosti.  

Sporné prípady bude riešiť a rozhodovať starosta obce. 

 

Čl. 6 

Separovaný zber 

Separovaný zber bude zabezpečovaný podľa doplnku č. l tohto VZN. 

 

Čl. 7 

Prechodné ustanovenia 

1. Potvrdenie a žiadosti sa predkladajú do 20. 12.  kalendárneho roka.  

 

 

 VZN bolo schválené OZ v Oravskej Lesnej uznesením č. 17/2008 dňa 12. 12. 2008. 

 

 Toto VZN platí až do následnej zmeny.  

 

 

 

 

        Ing. Albín  V i a t e r  

              starosta obce 

 

 

 

Návrh vyvesený: 26. 11. 2008 

Návrh zvesený: 12. 12. 2008 

Vyvesené dňa:  16. 12. 2008 

Zvesené dňa: 31. 12. 2008 

Platné od: 1. 1. 2009  

 

 

 


