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Obec Lovča v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a v súlade  s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  vydáva tento 

Dodatok č. 1/2015 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

§ 19  Sadzba poplatku a určenie obdobie znie: 
(1) Sadzby poplatku 

a) 0,04383  eur na osobu a kalendárny deň  pri nehnuteľnostiach slúžiacich na bývanie 
b)  0,1095  eur na osobu a kalendárny - predajňa potravín 
c)  0,037 eur na osobu a kalendárny deň  –  ubytovacie zariadenie 
d)  0,037  eur na osobu a kalendárny deň  – ostatné  nehnuteľnosti  slúžiace na podnikanie 

(2)  Obdobím, za ktoré obec vyberá poplatok je kalendárny rok. 
a mení sa nasledovne: 
(1) Sadzby poplatku 

a)  0,04654  eur na osobu a kalendárny deň  pri nehnuteľnostiach slúžiacich na bývanie 
b)  0,1095  eur na osobu a kalendárny - predajňa potravín 
c)  0,037 eur na osobu a kalendárny deň  –  ubytovacie zariadenie 
d)  0,037  eur na osobu a kalendárny deň  – ostatné  nehnuteľnosti  slúžiace na podnikanie 

(2)  Obdobím, za ktoré obec vyberá poplatok je kalendárny rok. 
 
§ 21  Vrátenie, zníženie a oslobodenie  poplatku  znie: 
(1)  Vrátenie poplatku alebo pomernej časti 
Podmienky na vrátenie poplatku: 

- Zrušenie trvalého pobytu 
- Zrušenie prechodného pobytu 
- Zánik vlastníckych práv 
- Zánik nájomného  vzťahu 
- Smrť poplatníka 
Podklady na vrátenie poplatku: 
- Odhlásenie z trvalého pobytu 
- Odhlásenie z prechodného pobytu 
- Zmluva o zániku vlastníckych práv 
- Nájomná zmluva 
- Úmrtný list 

(2) Zníženie alebo oslobodenie poplatku 
Podklady: 
- Doklad preukazujúci, že občan sa dlhodobo zdržiava mimo obce Lovča 
- Potvrdenie zo školy spolu s potvrdením o ubytovaní  

a  mení sa nasledovne: 
(1)  Vrátenie poplatku alebo pomernej časti 
Podmienky na vrátenie poplatku: 

- Zrušenie trvalého pobytu 



- Zrušenie prechodného pobytu 
- Zánik vlastníckych práv 
- Zánik nájomného  vzťahu 
- Smrť poplatníka 
Podklady na vrátenie poplatku: 
- Odhlásenie z trvalého pobytu 
- Odhlásenie z prechodného pobytu 
- Zmluva o zániku vlastníckych práv 
- Nájomná zmluva 
- Úmrtný list 

 (2) Zníženie poplatku je možné poskytnúť za osoby, ktoré sa nezdržiavajú na území obce ak: 
a) predložia príslušné potvrdenie (väzba, výkon trestu, pobyt v ústave a pod.), v pomernej  výške,  
b) predložia doklad o návšteve školy mimo trvalého bydliska a ubytovaní  v mieste sídla školy vo výške  
50 % za  obdobie štúdia na žiaka resp. študenta, 
c) predložia kópiu pracovnej zmluvy – zníženie 50 % , 
d) predložia čestné prehlásenie (študijný a pracovný pobyt v zahraničí, pobyt u blízkej osoby mimo 
trvalého bydliska), v pomernej výške. 
(3) Oslobodenie od poplatku je možné priznať za osoby trvalo prihlásené k pobytu v Lovči, ktoré sú 
prechodne prihlásené alebo bývajúce v inej obci a v nej platia poplatok za odpady (doklad o úhrade za 
komunálny odpad). 
 
Návrh VZN bol zverejnený od 26.11.2015 – 10.12.2015. 
Tento dodatok k VZN bol schválený na zasadnutí OZ v Lovči  dňa 15.12.2015  uznesením č.28 
a nadobúda účinnosť od  1.1.2016. 
 
 
 
 
 
 
 
        Ondrej Bahno 
         starosta obce 
 
 
 
 
 


