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POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ
ODPAD
Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce .
Sadzba poplatku
1.Na území obce sa uplatňuje poplatok :
a) za osobu a kalendárny deň :
Sadzba poplatku je : 0,03124.-€/deň

Určenie poplatku
1) Poplatok určí obec za zdaňovacie obdobie nasledovne:
a) súčin sadzby a počet kalendárnych dní v zdaňovacom období, v ktorom má poplatník v obci
trvalý pobyt , alebo prechodný pobyt alebo počas užívania nehnuteľnosti
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období , ak ide o poplatníka
ba) PO oprávnená užívať nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie
bb) podnikateľ, ktorý užíva nehnuteľnosť na podnikanie
bc) Pri pohostinstvách sadzba vynásobením počtom dní v roku s priemerným počtom
využívaných miest
bd) pri podnikateľských subjektoch je to sadzba vynásobením počtom dní s vynásobením
priemerným počtom zamestnancov.
3) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti
4) Poplatok vyrubuje obec každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Vyrubenie
poplatku a splatnosť určuje § 81 a § 81a zákona o miestnych daniach. Obec môže určiť platenie
poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí,
ktorým sa vyrubuje poplatok.
5
Zníženie a odpustenie poplatku
1

Správca poplatku zníži poplatok za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok
na zníženie poplatku, a to tak, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiaval alebo
nezdržiava na území mesta na základe písomnej žiadosti
a) študentom základných a stredných škôl vysokých škôl s ubytovaním mimo územia obce
Rumince vo výške 365 – 270 dní = 95dní x 0,03124 ročného poplatku, ktorí budú štúdium
dokladovať potvrdením zo školy, prípadne potvrdením o pridelení internátu alebo nájomnou
zmluvou
b) fyzickým osobám dokladujúcim pracovný pomer v zahraničí vo výške 365 – 270 = 95dní x
0,03124 ročného poplatku, ktorí budú pracovný pomer dokladovať pracovnou zmluvou ( zmluvou
s agentúrou sprostredkujúco zamestnanie, potvrdením zo školy ),alebo potvrdením o trvalom
pobyte v zahraničí,
(2) Správca poplatku odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie
podmienok na odpustenie poplatku a to tak, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiaval alebo nezdržiava na území obce na základe písomnej žiadosti. ( fyzickým osobám
dlhodobo žijúcich mimo územia obce Rumince, ktorí budú svoj dlhodobý pobyt dokladovať
potvrdením o prechodnom pobyte, pracovnou zmluvou, nájomnou zmluvou, potvrdením od
zamestnávateľa , potvrdenie o hospitalizácii, umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu
odňatia slobody, umiestnení do ústavnej starostlivosti, umiestnení v dome dôchodcov )
(3) V prípade, že doklad podľa ods. 1 a 2 nie je v slovenskom jazyku , je žiadateľ povinný
uvedený doklad dať preložiť úradný preklad do úradného jazyka.

Drobný stavebný odpad
Na základe , že obec nedisponuje zberným dvorom:
1. Obec v prípade záujmu obyvateľov objedná službu zabezpečujúcu nakladanie s drobným
stavebným odpadom /veľkokapacitný kontajner, / jeho odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie DSO/
od zberovej spoločnosti. Zabezpečí preberanie a stanovenie hmotnosti DSO prineseného
obyvateľom na stanovište /predpokladá sa akceptácia prepočtu podľa objemovej hmotnosti/ a
následne sa vyrubí poplatok s úhradou v hotovosti do pokladne OcÚ
2. Obyvateľ bude mať povinnosť uložiť DSO na najbližšej skládke, pričom poplatok za
zneškodnenie DSO musí uhradiť obci na základe vážneho lístka (v tomto prípade je výška
poplatku stanovená po dohode s príslušnou skládkou /v danom limite/)
3. Zberný dvor pre skládku DSO pre občanov, ktorí si odnesú DSO bez škodlivín sami je
skládka vedená spoločnosťou Fúra s.r.o.

v Ruminciach 02.06.2016

Andrea Javorová
starostka obce
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