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                                         Dodatok  č. 2   

K VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉMU    NARIADENIU 

 

                                           č. 4 / 2016 

o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady  

na   území   obce   S u l í n    

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  na  základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č.  582 /2004  Z. z. o miestnych 

daniach   a  miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a  drobné   stavebné  odpady    

v znení neskorších predpisov vydáva tento Dodatok č. 2  k   

                          

                    VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉMU    NARIADENIU 

                                                   č. 4 / 2016 

o miestnych  daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady  na území obce   S u l í n, 

ktorým sa mení :  

Čl. 3 Daň z pozemkov, odstavec 5 -  Sadzba dane z pozemkov nasledovne:  

 

       5) Sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná: 

 

a/ orná pôda,  trvalé trávnaté porasty                            - 0, 40 % zo základu dane,                                      

b/ záhrady                                                                     -  0, 40 % zo základu dane,  

c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy           -   0, 40 % zo základu dane,   

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy      -  0,40 % zo základu dane, 

e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske  

    využívané vodné plochy                                            -   0, 40% zo základu dane, 

f/  stavebné pozemky                                                     -   0,40 % zo základu dane,  

 

 

 

                                               Siedma časť 

V Čl. 10   Poplatok  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
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 sa dopĺňa  v odstavci 1  písmeno h), ktoré znie:  

 

1)   Poplatok sa platí za:  

h) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom 

 

v čl. 10 sa mení  odstavec 5, ktorý znie:  

 

 5)  Sadzba poplatku na  rok 2020 je:  

a)  0,0548  € za osobu a kalendárny deň v zmysle § 78 ods. 1 písm. b)  

b) 0,015 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín v zmysle § 78 

ods. 1 písm. c)  

 

             Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa 

určuje ako súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti drobných stavebných odpadov za kalendárny mesiac. 

Celková hmotnosť drobného stavebného odpadu za kalendárny mesiac sa vypočíta ako súčet hmotnosti 

uvedených na jednotlivých vážnych lístkoch. Vážne lístky dodá správcovi poplatku právnická osoba alebo 

fyzická osoba – podnikateľ oprávnená na zber drobného stavebného odpadu podľa osobitného predpisu 18a) 

najneskôr  v posledný deň kalendárneho mesiaca.  

           Obec v prípade záujmu obyvateľov objedná službu zabezpečujúcu nakladanie s drobným stavebným 

odpadom od zberovej spoločnosti. Zabezpečí jeho preberanie a stanovenie hmotnosti DSO prineseného 

obyvateľom a následne vyrubí poplatok s úhradou v hotovosti na obecnom úrade.  

Lehota zaplatenia za DSO je do 15 dní.  

 

        c)  Pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a)    je súčin  sadzby  poplatku  a  počtu  

kalendárnych  dní  v zdaňovacom   období. 

 

       d)   Pre poplatníka podľa § 77 ods. 2, písm. b)  a písm. c) je súčin  sadzby  poplatku,  počtu  

kalendárnych  dní  v  zdaňovacom  období  a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.   

 

                                                                                               

 Čl. 12 -  Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku   sa mení  a dopĺňa takto:  

  Podľa § 82 citovaného zákona obec  vráti, zníži alebo odpustí poplatok :  

1) V  prípade, že poplatník predloží doklad, ktorý bez pochybností preukazuje skutočnosť, že sa 

viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce, obec poplatok zníži alebo 

odpustí.  

 

          K žiadosti pri znížení poplatku poplatníka, ktorý sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období 
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zdržiava mimo územia obce, je potrebné  doložiť doklady preukazujúce nárok na úľavu : 

  

     a) poplatník, ktorý je neprítomný v obci z dôvodu návštevy školy (s výnimkou študentov denne 

dochádzajúcich)  poskytne  obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum 

narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta 

prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má obec zriadený prístup. Doklady 

preukazujúce status žiaka, alebo študenta - potvrdenie o návšteve školy, sa vyžaduje len ak 

navštevuje školu mimo územia Slovenskej republiky.  

    b) poplatník s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Sulín, za obdobie kedy sa nezdržiava 

na území obce,  preukáže sa uhradením poplatku za odpad v mieste, kde sa počas roka 

zdržiaval. Poplatník predloží potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke pracovného pomeru mimo 

územia obce, doklad o uhradení poplatku za odpad v mieste kde sa zdržiaval, pracovnú 

zmluvu alebo iný doklad preukazujúci úhradu poplatku. 

   Žiadateľ, ktorý žiada o zníženie alebo odpustenie poplatku  podá   ŽIADOSŤ s uvedením 

dôvodu, pre ktorý sa má zníženie alebo odpustenie poplatku poskytnúť. Žiadosť treba podať na 

vzorovom tlačive, ktoré je k dispozícií na stránke obce www.sulin.sk a musí byť doložená 

listinnými dokladmi /dôkazy/, ktoré preukazujú dôvod, pre ktorý sa má zníženie alebo odpustenie 

poplatku poskytnúť. 

         

     Poplatok sa znižuje:  

a) študentovi, ak je štúdium spojené s ubytovaním  je vo výške 0,0274 € za  kalendárny deň, 

b) poplatníkovi, ktorý sa zdržiava mimo územia obce   alebo pracuje mimo územia obce, ak je     

zamestnanie spojené s ubytovaním   je vo výške 0,0148 € za kalendárny deň,  

    2) V prípade, že poplatník predloží doklad, ktorý bez pochybností preukazuje skutočnosť, že sa 

dlhodobo zdržiaval v zahraničí, obec poplatok odpustí. 

       K žiadosti na odpustenie  poplatku poplatníka, ktorý bude počas celého roka v zahraničí  je 

potrebné doložiť  pracovné povolenie, povolenie k pobytu, víza alebo čestné prehlásenie .  

         

  3)  Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku 

do 30.11. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto nepredloží príslušné doklady, 

nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká. 

 

Občanovi je možné poskytnúť iba jeden druh úľavy. 

 

 

                                                               Záverečné ustanovenia 

(1) Návrh Dodatku č. 2 k  VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

http://www.sulin.sk/
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odpady a drobné stavebné odpady bol vyvesený na pripomienkovanie dňa 22.11.2019 a zvesený 

dňa 09.12.2019. 

(2) Na tomto Dodatku č.2 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Sulíne dňa. 13.12.2019,  

uznesením č. 59. 

(3) Tento dodatok bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 18.12.2019.  

(4) Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom  1.1.2020.                                

 

 

 

 

                                                                                             Anna Hiľáková 

                                                                                              starostka obce 


