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Návrh  

 

 

 
Dodatok č. 1 ku  

Všeobecne   záväznému   nariadeniu   
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

 

č.1/2022 

 

na území obce Rimavské Janovce 

 
 Obecné zastupiteľstvo obce Rimavské Janovce vo veciach územnej samosprávy 

v zmysle ustanovenia §6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov a v zmysle ustanovení §2 ods. 1 a 2 ,§8 ods. 2 , §12 ods. 2 a 3 

, § 16 ods. 2, §17 ods.2,3 a 4 ,§21 ods. 2 , § 36 , § 43 , §51 , §59 , §83, §98 zákona č. 

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

stavebné odpady v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o miestnych daniach 

a poplatku“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 

 

Ruší sa z názvu : a poplatok za SAT. 
 

Ruší : z I. ČASŤ, §1 Predmet úpravy , ods. a)  slovo : a SAT   

 

Ruší: § 2 Druhy miestnych daní, ods. 1 písmena d) poplatok za SAT 

 

 

Ruší sa celý §11 Poplatok za SAT :  

 

1. Predmetom je služba  spočívajúca v zavedení a prevádzkovaní bytového káblového rozvodu 

(TKR). 

2. Poplatok za SAT pre užívateľa je 25 EUR za kalendárny rok.   

                  5.  Spôsoby vyberania dane: 

      a) v hotovosti do pokladne obecného úradu 

      b) prevodným príkazom na účet obce číslo účtu 5160900617/0900, SLSP a.s.  banka, 

IBAN SK81 0900 0000 0051 6090 0617.  

. 
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Mení sa    : III. ČASŤ, Miestny poplatok, Miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady §12, ods. 6, Sadzba poplatku   

Sadzba poplatku : 

1/ Na území obce Rimavské Janovce  je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov a 

drobných stavebných odpadov . 

2/ Správca dane u poplatníkov podľa §77 zákona ustanovuje sadzbu poplatku podľa §78 vo 

výške 0,035 € za liter komunálneho odpadu a 0,050 € za kilogram drobných stavebných odpadov 

bez obsahu škodlivín.  

3/ Ročný poplatok pre množstvový zber komunálneho odpadu sa určuje ako súčin frekvencie 

odvozov, sadzby a objem zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným 

množstvovým zberom komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.  

 

Vyúčtovanie poplatku.  

1/ Množstvový zber sa preukazuje uzavretím dohody – DOHODA o využívaní a vyúčtovaní 

množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady / ďalej len DOHODA / - 

Príloha č. 1a č.2 tohto všeobecne záväzného nariadenia. Minimálny počet zberných nádob je 

uvedený vo  Dodatku č. 3 VZN č.5/2016  Čl.3. 

 2/ Poplatníci, ktorí využívajú množstvový zber sú povinní do 31.01. zdaňovacieho obdobia a v 

priebehu zdaňovacieho obdobia ku dňu vzniku poplatkovej povinnosti preukázať správcovi 

poplatku, že využívajú množstvový zber.  

3/ Správca poplatku vyúčtuje poplatok za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a určí preddavok 

na príslušné zdaňovacie obdobie, ktoré doručí daňovníkovi.  

4/ Pri zmene alebo ukončení využívania množstvového zberu je poplatník povinný túto 

skutočnosť oznámiť prostredníctvom zmeny alebo ukončenia DOHODY do 30 dní odo dňa, 

kedy tieto skutočnosti nastali. 

  

Splatnosť poplatku . 

Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

 

Vrátenie poplatku . 

Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok, ako bol 

povinný uhradiť, obec vráti vzniknutý rozdiel do 60 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, za 

ktoré bol poplatok uhradený. Poplatok obec vráti v hotovosti z pokladne alebo poštovým 

poukazom na adresu alebo bezhotovostným prevodom z účtu obce na príslušný účet poplatníka 

alebo v DOHODE odpočítaním z poplatku na nasledujúce zdaňovacie obdobie. 

 

 

 

 V Rimavských Janovciach dňa 29.11.2022 

 

 

 

 

 Pečiatka obce                                                                         Roman Uhrin , starosta obce 
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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Rimavské Janovce dňa: 29.11.2021 

Zverejnený na webovej stránke Obce Rimavské Janovce dňa:  

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:  

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkového konania:  

Pripomienky je možné zasielať: písomne na adresu: Obec Rimavské Janovce, Rimavské Janovce č. 

301, 98001 , ústne do zápisnice na Obecnom úrade v obci Rimavské Janovce , elektronicky na e-

mailovú adresu: ou.rimjanovce@rsnet.sk 

Počet doručených pripomienok:  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené do:  

Dodatok č. 1 VZN č. 2022-1 schválené Obecným zastupiteľstvom obce 

Rimavské Janovce  uznesením č.                     dňa:                        . 
 

Schválený Dodatok č. 1 ku  VZN č. 2022-1 bolo vyvesené na úradnej tabuli 

obce a zverejnené na webovom sídle obce Rimavské Janovce  dňa: 
 

Dodatok č. 1 ku VZN č. 2022- 1 nadobúda účinnosť dňa:  

 

 


