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 OBEC LIPOVÉ

OBECNÝ ÚRAD V LIPOVOM, 946 14 ZEMIANSKA OLČA

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2022,

ktorým sa mení a upravuje VZN č. 1/2019 obce Lipové pri
uplatňovaní zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.

582/2004 Z. z.  v znení neskorších predpisov
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a za drobný stavebný odpad v znení
neskorších predpisov, o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku
za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady  na  území  obce  Lipové  schválené  uznesením
OZ v Lipovom  č.  35-05/2019  dňa  16.  12.  2019  a  novelizované  VZN  č.  1/2020,  schválené
uznesením OZ v Lipovom č. 70-09/2020 dňa  11.12.2020,  VZN č. 2/2021 schváleného OZ v Lipovom
č. 103-14/2021  dňa 13. decembra 2021 a VZN č. 1/2022 schváleného OZ v Lipovom č. 123-17/2022  dňa
26.10. 2022

 

Schválené dňa:   26. októbra 2022
 

Zverejnené dňa:  21. novembra 2022

    Dáša  K o v á c s o v á 

        starostka obce

1



             Obec Lipové  v súlade  s ustanoveniami  §  6  ods.  1  zákona  č.  369/1990  Zb.  o  obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 548/2011 Z.z. V znení neskorších
predpisov

v y d á v a 

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 1/2022

obce  Lipové,  ktorým sa  mení  a  upravuje  VZN č.  1/2019 obce  Lipové pri  uplatňovaní  zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny  odpad  a za  drobný  stavebný  odpad  v  znení  neskorších  predpisov,  o podmienkach
určovania  a  vyberania  miestnych  daní  a miestneho  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné
stavebné odpady na území obce Lipové schválené uznesením OZ v Lipovom č. 35-05/2019 dňa 16.
decembra 2019 a  upravená VZN č. 1/2020 schváleného OZ v Lipovom č. 70-09/2020  dňa 11. decembra
2020 a VZN č. 2/2021 schváleného OZ v Lipovom č. 103-14/2021  dňa 13. decembra 2021 nasledovne 

1) V § 1 ods. 1/ sa slovné spojenie "rok 2022" nahrádza slovným spojením "rok 2023",

2) V § 1 ods. 2/  sa slovné spojenie "rok 2022" nahrádza slovným spojením "rok 2023",

3) Paragraf 5 sa dopĺňa o bod 3 s nasledovným znením “Koeficient sadzby dane pre 
neudržiavané stavby podľa ods. 7 a 8 § 12 zákona je 5”

4) V § 17 ods. 1./ sa text 1. vety mení nasledovne: “Vyrubený poplatok je splatný v lehote do
15  dní  odo  dňa  nadobudnutia  právoplatnosti  rozhodnutia  alebo  v  prípade,  že  vyrúbený
poplatok presahuje =25,00 eur v lehotách troch rovnomerných  splátok určených správcom
dane v rozhodnutí,  pričom posledná splátka musí byť v termíne do 31. októbra predmetného
zdaňovacieho obdobia”

5) Paragraf 18 ods. 3 sa mení nasledovne: “Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné 
doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce, a to: 

a)  pre zníženie podľa ods. 1 písm.a)
-    potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu, 
b) pre zníženie podľa ods. 1 písm.b)
-    potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou, 
c) pre zníženie podľa ods. 1 písm.c)
-  potvrdením, že sa v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (na základe 
potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu zotrvania v 
zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu pracovných, služobných povinnosti, z dôvodu 
štúdia v zahraničí atď.). V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo v českom 
jazyku, je potrebné doložiť aj preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
d) pre zníženie podľa ods. 1 písm.d)
 -    potvrdenie študentského domova, alebo internátu o ubytovaní a potvrdením o 
navštevovaní školy, ak sa to týka školy v zahraničí 
e) pre zníženie podľa ods. 1 písm.e) 
-     potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava, pokiaľ sa 
nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný domček. Potvrdenie môže byť nahradené 
rozpisom úhrad nákladov za užívanie bytu v bytovom dome na príslušný rok vystavený
f) pre zníženie podľa ods. 1 písm.f) 
-     potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava. Potvrdenie 
môže byť nahradené rozpisom úhrad nákladov za užívanie bytu v bytovom dome na 
príslušný rok.
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g.) potvrdenie  o  ukončení  trvalého  alebo  prechodného  pobytu;  rozhodnutie  Okresného
úradu  v  Komárne,  odbor  katastrálny  o  zápise  vlastníckych  práv  nového  vlastníka  na
nehnuteľnosti;  výpis z LV na nehnuteľnosť s  uvedením nového vlastníka nehnuteľnosti;
ukončením alebo výpoveďou nájomnej alebo obdobnej zmluvy.” 

6)  V § 20 ods. 5./ písm. a.) sa text 1. vety mení nasledovne “ Vyrubená  daň z nehnuteľností,
daň za psa a daň za nevýherné hracie automaty sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia alebo v prípade, že vyrúbené dane presahujú =25,00 eur v lehotách
troch rovnomerných  splátok určených správcom dane v rozhodnutí,  pričom posledná splátka musí
byť v termíne do 31. októbra predmetného zdaňovacieho obdobia“

7)  V § 20 ods. 5./ písm. c.) sa suma text “15. decembra” nahrádza textom “31. decembra”

8)  Paragraf 22 dopĺňa o bod 7, ktorý znie: Úprava Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 
1/2019 v znení neskorších úprav, ktorá bola vykonaná Uznesením Obecného zastupiteľstva v 
Lipovom č. 123-17/2022 dňa 26.10.2022,  je účinná dňom 01. januára 2023.

9) V prílohe č. 3 VZN 1/2019 sa text v odstavci „odpustenie miestneho poplatku o 100%“
písm. d.) dopĺňa za slovom „zdržiava“ o text „alebo   rozpisom úhrad nákladov za užívanie
bytu v bytovom dome na príslušný rok.“

10) V prílohe č. 3 VZN 1/2019 sa text v odstavci „zníženie miestneho poplatku o 70%“ písm. a.)
dopĺňa za slovom „rok o text v zátvorke „(len pre prípad navštevovania školy v zahraničí)“

11) V prílohe č. 3 VZN 1/2019 sa text v odstavci „zníženie miestneho poplatku o 50%“ písm. a.)
dopĺňa  za  slovom „domček“  o  text  „alebo  rozpisom úhrad  nákladov  za  užívanie  bytu  v
bytovom dome na príslušný rok.“

 
”  Na Všeobecne záväznom nariadení obce č. 1/2022, ktorým sa upravuje VZN č. 1/2019 v
znení neskorších noviel a úprav sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Lipovom dňa 26.10.2022
a ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia sú účinné dňom 01. januára 2023“

V Lipovom, dňa 26.10.2022

        Dáša   K o v á c s o v á  

               starostka obce 

Návrh  VZN obce Lipové  č.  1/2022,  ktorým sa mení  a  upravuje VZN obce  Lipové č.  1/2019  v znení
neskorších noviel a úprav bol na úradnej tabuli obce zverejnený dňa 11.10.2022.

Schválené znenie bolo na úradnej tabuli zverejnené dňa 21.11.2022
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