DODATOK č. 3
k

Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 1/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Sasinkovo
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods.1 a §6
ods 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov
(Ďalej len zákon) podľa zákona NRSR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva
pre územie obce Sasinkovo tento
Dodatok č. 3 k
Všeobecne záväznému nariadeniu obce Sasinkovo č. 1/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Sasinkovo
V dodatku č. 3 sa VI. časť, § 19 až § 21 ruší v plnom znení a nahrádza sa nasledovne:
VI. časť
POPLATOK
§ 19
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú
na území obce.
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt alebo
ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, rodinný dom,
nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je
stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iné účely
ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce Sasinkovo, okrem
lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti
ako vodná plocha (dalej len „nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
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(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písmeno a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný
pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2
písm. a) tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok
platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
(4) Poplatok od poplatníka v uvedenej výške vyberá obec.
(5) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku
2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne
skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.
(6) Sadzba poplatku je:
a) 20 EUR/obyvateľ ročne,
b) pre fyzickú osobu, ktorá je oprávnená užívať rodinný dom, ktorá v obci
nemá trvalý ani prechodný pobyt (20 EUR ročne),
c) pre podnikateľov a právnické osoby je stanovená sadzba (59 EUR ročne)
(7) Poplatník je povinný do jedného mesiaca oznámiť obci zmeny nižšie uvedených
údajov, ktoré majú vplyv na vznik, zánik, prípadne zmenu výšky poplatku:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje), ak je poplatníkom osoba
podľa odseku 2 písm. b) alebo písmeno c) tohto ustanovenia - názov
a obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),
b) identifikačné údaje iných osôb, za ktorých plní povinnosť poplatníka podľa
§ 77 ods.7 zákona o miestnych daniach.
Smetná nádoba
(1) Nádobou na TKO sa rozumie typyzovaná nádoba kovová 110 l, prípadne nádoba
plastová 120 l.
(2) Nárok na smetnú nádobu je stanovený nasledovne:
1 ks smetná nádoba na TKO – 1-4 obyvatelia/bytová jednotka,
2 ks smetná nádoba na TKO – 5-7 obyvatelia/bytová jednotka,
3 ks smetná nádoba na TKO – 8 a viac obyvateľov/bytová jednotka.
(3) Ak občan zažiada o ďalšiu smetnú nádobu na TKO nad rámec nároku podľa bodu
(2), zaplatí poplatok nasledovne:
2 ks smetná nádoba na TKO – 5 x ročná sadzba poplatku za TKO,
3 ks smetná nádoba na TKO – 8 x ročná sadzba poplatku za TKO.
Spoplatnenie nádoby na komunálny odpad
Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. zo 17. marca 2015 a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, šiesta časť Komunálny odpad, § 81 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi, bod (3) uvádza:
„Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca
odpadu.“
(1) Na základe vyššie uvedeného, obec Sasinkovo ustanovuje výšku odplaty za vydanú
smetnú nádobu na TKO dľa obstarávacej ceny nádoby.
2

VYRÚBENIE POPLATKU
§ 20
(1) Poplatok vyrubí obec rozhodnutím.
(2) Ak správca poplatku zistí sám alebo na základe ohlásenia, že nastali skutočnosti,
ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku, upraví výšku poplatkovej povinnosti
rozhodnutím.
(3) V prípade narodenia dieťaťa sa poplatok platiteľa zvýši o čiastku zodpovedajúcu
výške poplatku stanoveného ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní od
prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci narodenia dieťaťa do konca
kalendárneho roka.
(4) V prípade úmrtia poplatníka sa poplatok zníži o čiastku zodpovedajúcu výške
poplatku stanoveného ako podiel sadzby ročného poplatku a počtu kalendárnych dní
odo dňa úmrtia poplatníka do konca kalenárneho roka.
(5) V prípade ukončenia podnikateľskej činnosti sa poplatok zníži o čiastku
zodpovedajúcu podielu sadzby ročného poplatku a počtu kalendárnych dní odo dňa
ukončenia činnosti.
Splatnosť poplatku
(1) Poplatok je splatný v jednej splátke, prípadne formou splátkového kalendára na
základe vzájomnej dohody, do 15-tich dní od nadobudnutia právoplatnosti vydaného
rozhodnutia, najneskôr však k 31. 5. príslušného kalendárneho roka. Poplatok je
možné uhradiť v hotovosti do pokladne správcu dane, poštovou poukážkou, alebo
prevodom na účet správcu dane, Prima banka a. s. Slovensko, číslo účtu
IBAN SK12 5600 0000 0011 6806 0001.
VRÁTENIE, ZNÍŽENIE A ODPUSTENIE POPLATKU
§ 21
Vrátenie poplatku
(1) Ak poplatník uhradil vyšší poplatok ako bol povinný uhradiť, obec Sasinkovo
poplatok vráti do 30 dní od zistenia skutočnosti, najneskôr do 60 dní od skončenia
kalendárneho roka.
(2) V prípade, ak poplatník o vrátenie poplatku nepožiada, môže správca poplatku
započítať preplatok za platbu nasledujúceho poplatkového obdobia.
(3) Obec Sasinkovo nevráti preplatok nižší ako 3 EUR.

3

Zníženie a odpustenie poplatku
(1) Obec Sasinkovo poskytne nasledovné zľavy miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady:
100% za obdobie počas ktorého sa poplatník dlhodobo zdržiava v zahraničí, alebo v
mieste prechodného pobytu (vojaci z povolania, pracujúci v zahraničí, dlhodobý
pobyt v zahraničí ...), pričom za dlhodobý pobyt sa považuje obdobie 365 dní.
Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť správcovi poplatku doklad
potvrdzujúci túto právnu skutočnosť, pričom pri prechodnom pobyte je dokladom
potvrdenie o úhrade miestneho poplatku vystaveného obcou, v ktorej bol tento
poplatok za predmetné obdobie uhradený. Tento preukázateľný doklad nie je možné
nahradiť čestným prehlásením; cirkvám a materskej škole v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce.
25% študentom stredných a vysokých škôl, študentom študujúcim v zahraničí, na
fakultách vysokých škôl, ktorí sú dlhodobo ubytovaní v zariadeniach na to určených
a v mieste trvalého pobytu sa nezdržiavajú viac ako 90 dní (kasárne, kláštory,
ubytovacie zariadenia, ktoré uhrádzajú poplatok príslušnému mestu, obci...);
študentom študujúcim na území SR (vysoké a stredné školy, odborné učilištia).
Podmienkou poskytnutia zľavy je predloženie potvrdenia o dennom štúdiu a dokladu
o ubytovaní v internáte, resp. potvrdenia o prechodnom pobyte.
Nárok na uvedenú zľavu vzniká po preukázaní úhrady poplatku dokladom
vystaveným príslušným obecným, mestským úradom. Oslobodenie bude poskytnuté
pri zdržiavaní sa v mieste trvalého alebo prechodného pobytu najmenej 90 po sebe
nasledujúcich dní. Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť správcovi
poplatku doklad potvrdzujúci túto právnu skutočnosť, pričom pri trvalom alebo
prechodnom pobyte je dokladom potvrdenie o úhrade miestneho poplatku
vystaveného obcou, v ktorej bol tento poplatok za predmetné obdobie uhradený.
Tento preukázateľný doklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením.
(2) Obec Sasinkovo môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v
jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo odpustiť. O znížení poplatku na základe
žiadosti poplatníka rozhoduje obecné zastupiteľstvo. O odpustení poplatku na
základe žiadosti poplatníka rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Návrh vyvesený: 02. 12. 2019
Návrh zvesený: 20. 12. 2019
Schválené uznesením: Uznesenie č. 5/XII/17122019
Vyvesené po schválení: 20. 12. 2019
Nadobúda účinnosť: 01. 01. 2020

Jana Ešmírová
starostka obce
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