NOVELA
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lipany o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 78 ods. 1 písm. c)
a nasl. zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tejto novele
všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“):
Článok I.
VZN mesta Lipany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto:
1. V štvrtej časti, článku 1 sa dopĺňa text, ktorý znie: V meste Lipany je zavedený
množstvový zber zmesového komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu pre
právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie. Pre fyzické osoby je zavedený
množstvový zber drobného stavebného odpadu.
2. V štvrtej časti, článku 2, ods. 1 sa sadzba poplatku pre fyzické osoby mení zo sadzby
0,0274 € za osobu a kalendárny deň na sadzbu poplatku 0,0329 € za osobu a kalendárny
deň.
3. V štvrtej časti, článku 2, ods. 2 sa sadzby poplatku pre fyzické osoby – podnikateľov
a právnické osoby
a) 0,0390 € za zamestnanca/kalendárny deň
b) 0,0105 €/l odpadu pre smetnú nádobu s objemom 110 l zbernej nádoby (na 26 vývozov
ročne/30,03 € za nádobu/kalendárny rok)
c) 0,0035 €/l odpadu pre kontajner s objemom 1100 l (52 vývozov ročne/200,20 € za nádobu
/kalendárny rok.
nahrádzajú sadzbami
a) 0,0468 € za zamestnanca/kalendárny deň
b) 0,0126 €/l odpadu pre smetnú nádobu s objemom 110 l zbernej nádoby (na 26 vývozov
ročne/36,03 € za nádobu/kalendárny rok)
c) 0,0042 €/l odpadu pre kontajner s objemom 1100 l (52 vývozov ročne/240,24 € za
nádobu/kalendárny rok.
4. V štvrtej časti, článku 2 sa dopĺňa nový odsek 3, ktorý znie:
3. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad: 0,015 € za kilogram drobných stavebných
odpadov bez obsahu škodlivín.
5. V štvrtej časti, článku 3, ods. 2 sa za slová potvrdenie o prechodnom pobyte
a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci dopĺňa text, ktorý znie:
- potvrdenie o ubytovaní mimo mesta Lipany, nájomná zmluva potvrdzujúca bývanie mimo
mesta Lipany, potvrdenie o štúdiu v zahraničí.
Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Táto novela VZN bola schválená na XIV. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lipanoch
dňa 10.12.2015.
2. Novela VZN po schválení a zverejnení nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016.
V Lipanoch dňa 10.12.2015

Ing. Vladimír Jánošík
primátor mesta

Dôvodová správa
Novela VZN sa predkladá s ohľadom na skutočnosť, že došlo k zmene zákonnej
právnej úpravy prijatím zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“). Zákon v ustanovení § 81 ods. 20 stanovuje: „Obec je povinná
zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu.“ Zákon vo svojom článku V doplnil
ustanovenie § 78 určujúce sadzbu poplatku v odseku 1 o písmeno c) v nasledujúcom znení:
„najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez
obsahu škodlivín.“.
Mesto Lipany zavádza najnižšiu sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad 0,015 €
za 1kg, ktorý je možné odovzdávať na zbernom dvore na ulici Štúrova, kde sa odpad odváži
a na základe hmotnosti odpadu sa poplatok uhradí v pokladni MsÚ.
Najpodstatnejšou zmenou je zvýšenie sadzieb poplatku o 20% pre občanov a
podnikateľov. K zvýšeniu dochádza z dôvodu, že náklady na likvidáciu odpadu a výmenu
smetných nádob predstavovali za rok 2015 sumu 107 830,18 €. Príjem z miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 je 75 908,75 €. Rozdiel je
31 921,43 €, ktorý zaplatí mesto zo svojho rozpočtu.

Porovnanie sadzieb poplatku pre FO s vybranými mestami

SABINOV
STRÁŽSKE
SPIŠSKÉ PODHRADIE
SPIŠSKÉ VLACHY
SPIŠSKÁ BELÁ
VEĽKÝ ŠARIŠ
GIRALTOVCE

sadzba
0,0411 €
0,02739 €
0,0383 €
0,0410 €
0,0427 €
0,0302 €
0,0384 €

poplatok
15,00 €
10,- €
13,97 €
14,96 €
15,60 €
11,00 €
14,01 €

LIPANY

0,0274 €

10,00 €

Porovnanie sadzieb poplatku pre PO s vybranými mestami

SABINOV
STRÁŽSKE
SPIŠSKÉ
PODHRADIE
SPIŠSKÉ
VLACHY
SPIŠSKÁ BELÁ
VEĽKÝ ŠARIŠ
GIRALTOVCE
LIPANY

V Lipanoch dňa 25.11.2015

Sadzba
110l
0,050€/l
0,00996€/l

poplatok
143,-€
28,48€

Sadzba
1100 l
0,050€/l
0,00531 €/l
0,0181€/l

poplatok
2860,-€
303,73€
1035,32€

0,0181€/l

51,76 €

0,0277€/l

79,22 €

0,0122/l

697,84€

0,014€/l
0,018€/l
0,018 €/l

40,04€
51,48 €
51,48 €

0,014€/l
0,007/l€
0,018€/l

800,80€
400,40€
1029,60€

0,0105€/l

30,03 €

0,0035€/l

200,20€

Mgr. Mária Majná
referentka správy daní a poplatkov

