OBEC ŠIBA

Návrh
D o d a t k u č. 3/2022
k
Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 01/2012
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Šiba

D O D A T O K č. 03/2022
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Obec Šiba pre rok 2023

ŠIESTA ČASŤ
POPLATOK
1. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2. Poplatníkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor alebo prípadne inú nehnuteľnosť
evidovanú v katastri nehnuteľnosti na iný účel ako na podnikanie
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 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.
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods.2 a zaniká dňom,
ktorým táto skutočnosť zanikne.
3. Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti. Ak je nehnuteľnosť v
spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak
si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa správca dane. Ak je vlastníkom štát
alebo obec, je platiteľom správca. Ak žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov, môže za
ostatných členov tejto domácnosti plnenie povinnosti na seba prevziať jeden z nich.

4. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a zánik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali. Správca dane vráti na základe žiadosti
poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok
v priebehu zdaňovacieho obdobia a ktorý nie je dlžníkom obce. Nárok na vrátenie pomernej časti
poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej povinnosti neoznámi.
Doklady preukazujúce danú skutočnosť:
- potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia obce,
- kópiu úmrtného listu.
5. Sadzba poplatku pre fyzické osoby je:
0,0548 € - za osobu a kalendárny deň
20,00 € - na osobu/rok
6. Správca dane na základe písomnej žiadosti poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník správcovi
dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava
alebo sa nezdržiaval na území obce Šiba na:
0,0274 € - na osobu a kalendárny deň
10,000 € - na osobu/rok
7.

Správca dane poplatok zníži o 50 % osobe, ktorá sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období
nezdržiava na území obce.
a) študenta (s výnimkou študentov denne dochádzajúcich)
- potrebné je doložiť doklady preukazujúce nárok na zníženie (potvrdenie o ubytovaní na
internáte, priváte)
b) pracujúcu alebo prechodne ubytovanú osobu mimo územia obce (s výnimkou denne
dochádzajúcich)
- potrebné je doložiť doklady preukazujúce nárok na zníženie (potvrdenie od zamestnávateľa
alebo pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie alebo potvrdenie o prechodnom pobyte),
Doklady preukazujúce danú skutočnosť:
- potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí alebo
pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie alebo čestné vyhlásenie,
- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
- potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci (okrem
rekreačných oblastí).

8. Správca dane poplatok zníži o 100 % osobe, ktorá sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období
nezdržiava na území obce.
Doklady preukazujúce danú skutočnosť:
- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb poskytujúceho pobytovou formou,
- potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou,
- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
- doklad potvrdzujúci trvalé, nepretržité bývanie v zahraničí
- potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci (okrem
rekreačných oblastí).
9. Občanovi je možné poskytnúť iba jeden druh úľavy alebo odpustenia poplatku.
10. Písomnú žiadosť a doklady pre zníženie, odpustenie poplatku predloží poplatník až po naplnení
podmienok uvedených v ods. 6, 7 a 8 najskôr do 30. novembra v roku, za ktorý žiada zníženie
poplatku. Vzniknutý preplatok poplatku sa vyrovná v nasledujúcom zdaňovacom období.
11. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 30.11. príslušného
kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné odklady podľa ods. 6 a)
a b), ods. 7 a 8, nárok na zníženie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká.
12. Sadzba poplatku pre fyzické osoby s podnikateľskou činnosťou v obci je 45,00 € za
prevádzku/rok tj. 2 ks 120l alebo 1 ks 240 l zberná nádoba 2 nálepky zadarmo
13. Počet zberných nádob na zber zmesového komunálneho odpadu podľa miestnych podmienok
a členenia zástavby sa určuje nasledovne:
a) rodinné domy – domácnosti:
• 1 ks 120 l zberná nádoba – 1 nálepka zdarma – 1 – 4 občania

•
•

1 ks 240 l alebo 2 ks 120 l zberná nádoba – 2 nálepky zdarma – 5 – 9 občanov
1 ks 120 l a 1 ks 240 l alebo 3 ks 120 l zberná nádoba – 3 nálepky zdarma – 10 a viac
občanov

b) Bytový dom:
• 1 ks 1110 l zberná nádoba – 1 nálepka zdarma – 8 bytov
c) Obec Šiba stanovuje poplatok za ďalšiu zbernú nádobu na viac podľa písm. a) a b) za nálepku
• 1 ks 120 l zberná nádoba - 40,00 €/nálepka
• 1 ks 240 l zberná nádoba – 80,00 €/nálepka
• 1 ks 1110 l zberná nádoba – 140,00 €/nálepka

Domácnostiam, ktoré nebudú mať označené zberné nádoby nálepkou obce, nebudú zberné
nádoby vysypané.

V Šibe, .........................

Peter Lenárt
starosta obce Šiba
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Peter Lenárt
starosta obce Šiba

