
Obec Sudince v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č.

582/2004 Z.z. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 79/2015 o odpadoch a o

zmene a doplnení niektorých zákonov    

v y d á v a  

                                       VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE

č. 1/2019

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ 

OBCE Sudince

 
§ 1

Základné ustanovenia

(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území 
obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a 
biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
(2) 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, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, 
ktorý nie je stavbou, alebo záhradu , vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na 
podnikanie, pozemok v zastavanom územní obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je 
evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
(b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
obce na iný účel ako podnikanie,  
(c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce 
na účel podnikania.

§  2
Sadzba poplatku

 
 1. Sadzba poplatku  je  stanovená vo výške 0,033  €  na osobu  t. j. 13,- EUR/za osobu – 
poplatníka na jeden kalendárny rok /, ak je poplatníkom osoba podľa § 14 ods. 2 písm. a/
2. Paušálny poplatok pre poplatníkov, ktorí sa v obci zdržujú na rekreačné účely (chalupári) je 13,- 
EUR / kalendárny rok
3. Sadzba poplatku pre občanov ŤZP  je stanovená vo výške 6,50 - EUR/ za osobu po predložení 
žiadosti o zníženie poplatku za TKO do 31.januára príslušného kalendárneho roka s preukázaním  
skutočnosti,  že občan je ŤZP  
4. Sadzba poplatku za poplatkové obdobie podľa § 14 ods. 2 písm. b/
poskytujúce obchodné služby na celom území obce je 13,- EUR
5. Poplatkovým obdobím je jeden kalendárny rok.
6. Sadzba poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu je 0,015 €,t. j. 15,- €/tona. Miesto 
skládky pre producenta drobného stavebného odpadu je regionálna skládka Združenie Hont – 



Hontianske Tesáre.

                                                                         
§ 3

Ohlásenie a vyrubenie poplatku, ohlásenie poplatku a jeho splatnosť

1. Poplatník je povinný ohlásiť obci skutočnosti rozhodujúce pre správne
určenie výšky poplatku
a) každoročne k 31. januáru príslušného roka
b) do jedného mesiaca odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti alebo zániku
poplatkovej povinnosti, ako i prípadné zmeny už ohlásených údajov.
2. Poplatok je splatný do 31.decembra príslušného roka
3. Ak obec zistí, že poplatok bol vyrubený v nesprávnej výške, obec upraví
výšku poplatku v nasledujúcom období podľa okolností, ktoré nastali.

§ 4
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku

 
Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet správcu
poplatku v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou na  Obecnom úrade v Sudinciach.

§ 5
Zníženie a odpustenie poplatku

1. Obec poplatok poplatníkovi odpustí za obdobie, keď preukáže dlhodobú
neprítomnosť v obci z dôvodu :
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí viac ako 90 po sebe 
nasledujúcich dní
b) že nevyužíva nehnuteľnosť viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní,

 
§ 6

Vrátenie preplatku

Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť 
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku 
alebo jeho pomernej časti.

                                                                  
§ 7

Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku

(1) Poplatková povinnosť vzniká:
(a) dňom prihlásenia na trvalý alebo prechodný pobyt v obci,
(b) dňom, kedy začala užívať nehnuteľnosť na území obce,
(c) dňom, ktorým nadobudla vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti na území obce.

(2) Poplatková povinnosť zaniká:
(a) dňom odhlásenia z trvalého alebo prechodného pobytu v evidencii obyvateľov          



(odsťahovanie, úmrtie)
(b) dňom zániku oprávnenia užívať nehnuteľnosť

3) Poplatník je povinný písomne oznámiť správcovi poplatku vznik, zánik príp. zmenu povinnosti 
platenia poplatku do 30 dní odo dňa zmeny povinnosti platenia poplatku.
Poplatník oznámi obci všetky údaje rozhodujúce pre určenie poplatku.

                                                             

§ 8
Záverečné ustanovenia

1. Ruší sa VZN č. 2/2011 časť komunálne odpady  a drobné stavebné odpady na rok 2012, 
prijaté uznesením  zo dňa 14.12.2011.

2.  Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva
             dňa: 30.11.2019                             uznesenie č.: 1/2019

Účinnosť nadobúda 15.12.2019
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