OBEC

SIRK

Obecný úrad, Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Interná smernica zo dňa 25.6.2018

Sadzobník poplatkov
platný na území obce Sirk
Preambula
Starosta obce Sirk v súlade so zákonom SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva Internú smernicu –Sadzobník poplatkov platný na území obce Sirk
(ďalej len „sadzobník poplatkov“).
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Tento sadzobník poplatkov ustanovuje druhy miestnych poplatkov, ktoré sa vyberajú v obci
Sirk, jednotlivé sadzby poplatkov, vznik a zánik povinnosti platenia poplatkov, ďalej ustanovuje
ohlasovaciu povinnosť pri vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatkov a úľavy a
oslobodenia od platenia poplatkov, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatkov a aj ďalšie
náležitosti vyberania miestnych poplatkov na území obce Sirk.
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(2) Obec Sirk vyberá na spravovanom území, ktorým je celé územie obce Sirk tieto miestne
poplatky (ďalej len „poplatky“):
a) Poplatok za služby v dome smútku
b) Poplatok za prenájom zasadacej miestnosti obecného úradu
c) Poplatok za prenájom kultúrneho domu
d) Poplatok za využitie Školskej jedálne
e) Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase
f) Poplatok za hrobové miesto
g) Poplatok za použitie vozidla P V3S na odvoz dreva
h) Poplatok za použitie vozidla Traktor UKT Major 80 na odvoz dreva
i) Poplatok za použitie vozidla Multicar pri odvoze a dovoze rôzneho materiálu
j) Poplatok za zapožičanie strojov a náradia
§2
Poplatok za služby v dome smútku
(1) Poplatok za služby v dome smútku platí fyzická alebo právnická osoba.
(2) Sadzba poplatku:
a) pre obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce Sirk je 30 eur. V prípade
posedenia počas dvoch dní je poplatok 60 eur.
b) pre osoby bez trvalého pobytu na území obce Sirk je 60 eur. V prípade posedenia počas
dvoch dní je poplatok 80 eur.
(3) Splatnosť poplatku sa stanovuje nasledovne: jednorázovo v hotovosti do pokladne obce.
§3
Poplatok za prenájom zasadacej miestnosti obecného úradu
(1) Poplatok za prenájom zasadacej miestnosti obecného úradu platí každá fyzická a právnická
osoba za jeden deň prenájmu.
(2) Sadzba poplatku je:
a) v letnom období 5 eur / 1 deň
b) v zimnom (vykurovacom) období 10 eur / 1 deň
(3) Splatnosť poplatku sa stanovuje nasledovne: jednorázovo v hotovosti do pokladne obce.
§4
Poplatok za prenájom kultúrneho domu
(1) Poplatok za prenájom kultúrneho domu platí každá fyzická a právnická osoba.
(2) Sadzba poplatku je:
a) 10 eur / 1 deň pri prenájme kultúrneho domu bez vykurovania
b) 20 eur / 1 deň pri prenajatí kultúrneho domu s vykurovaním
c) 20 eur / 1 deň pri prenajatí kultúrneho domu pri predajných akciách, pri prezentačných
akciách bez vykurovania
d) 30 eur / 1 deň pri prenajatí kultúrneho domu pri predajných a prezentačných akciách s
vykurovaním
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e) 100 eur / 1 deň + 200 eur záloha (kaucia) pri prenajatí kultúrneho domu na usporiadanie
zábav, diskoték a iných podobných akcií
f) pri prenajatí len vestibulu kultúrneho domu sa platí len polovičná suma zo stanovenej
sumy prenájmu za kultúrny dom.
(3) Poplatok za prenájom stoličiek a stolov pre súkromné účely, sadzba poplatku je:
a) 0,05 eur / deň za prenájom stoličky
b) 0,20 eur / deň za prenájom stola
c) 0,50 eur / deň za prenájom záhradného stola
(4) Splatnosť poplatku sa stanovuje nasledovne: jednorázovo v hotovosti do pokladne obce,
najneskôr v deň konania akcie. Záloha (kaucia) resp. jej časť bude po kontrole a odovzdaní
priestorov kultúrneho domu vrátená organizátorovi akcie.
(5) V prípade poškodenia prenajatého majetku je nájomca povinný vzniknutú škodu uhradiť v
plnej výške. Pri akciách podľa §4 bod 2 písm. e) bude na uhradenie škody použitá finančná záloha
(resp. jej časť), ktorú uhradil organizátor podujatia.
§5
Poplatok za využitie Školskej jedálne
(1) Poplatok za využitie Školskej jedálne, jej zariadenia za účelom prípravy stravy platí každá
fyzická a právnická osoba za jeden deň využitia (prenájmu).
(2) Sadzba poplatku je: jedáleň s kuchárom - 50 eur / 1 deň (prenájom vybavenia, príprava stravy).
(3) Splatnosť poplatku sa stanovuje nasledovne: jednorázovo v hotovosti do pokladne obce. Tento
poplatok sa začne uplatňovať od 1.9.2018.
§6
Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase
(1) Poplatok za vyhlásenie správy, oznamu, upozornenia v miestnom rozhlase platí každá fyzická a
právnická osoba.
(2) Sadzba poplatku je:
a) 5,00 eur pri vyhlásení oznamu o predaji
b) 5,00 eur pri vyhlásení blahoželania k živ. jubileu (osobné blahoželanie)
(3) Splatnosť poplatku sa stanovuje nasledovne: jednorázovo v hotovosti do pokladne obce.
§7
Poplatok za hrobové miesto
(1) Výška poplatkov za jednotlivé úkony:
Trvalý prenájom hrobového miesta
a) výška 10 ročného nájomného za jedno hrobové miesto 16,60 eur / 10 rokov
b) výška 10 ročného nájomného za ešte nevykopané hrobové miesto 16,60 eur / 10 rokov
c) výška 10 ročného nájomného za dvojhrob (dve rakvy vedľa seba) 33,20 eur / 10 rokov
d) výška 10 ročného nájomného za urnu 16,60 eur / 10 rokov
e) výška 10 ročného nájomného za dvojhrob (dve, tri rakvy nad sebou) 16,60 eur / 10 rokov
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(2) Splatnosť poplatku je do 30. novembra príslušného roka.
(3) Poplatok za hrobové miesto sa platí jednorazovo v hotovosti do pokladne obce, príp. bankovým
prevodom na účet obce, resp. poštovou poukážkou na účet obce.
§8
Poplatok za použitie vozidla P V3S
(1) Poplatok za použitie vozidla P V3S, patriaceho obci, platí fyzická osoba alebo právnická osoba.
(2) Poplatok je v katastri obce Sirk stanovený nasledovne (od 12.9.2019): 30,00 eur / 1 fúra
(3) Splatnosť poplatku sa stanovuje nasledovne: vždy pred dňom odvozu alebo v deň odvozu v
hotovosti do pokladne obce.
§9
Poplatok za použitie vozidla Traktor UKT Major 80
(1) Poplatok za použitie vozidla Traktor UKT Major 80, patriaceho obci, platí fyzická osoba alebo
právnická osoba.
(2) Poplatok je v katastri obce Sirk stanovený nasledovne (od 12.9.2019): 15,00 eur / 1 fúra
(3) Poplatok za jazdu mimo katastra obce Sirk (Železník a Červeňany) je stanovený nasledovne:
a) do 10 km - 15,00 eur / 1 fúra
b) nad 10 km - 20,00 eur / 1 fúra
(4) Splatnosť poplatku sa stanovuje nasledovne: vždy pred dňom odvozu alebo v deň odvozu v
hotovosti do pokladne obce.
§10
Poplatok za použitie vozidla Multicar
(1) Poplatok za použitie vozidla Multicar platí fyzická alebo právnická osoba.
(2) Sadzba poplatku je 3,00 EUR za jednu fúru.
(3) Splatnosť poplatku je v hotovosti do pokladne obce, najneskôr v deň odvozu.
§11
Poplatok za zapožičanie strojov a náradia
(1) Stroje a náradie poskytuje obec pre obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce Sirk a
Občianskym združeniam a organizáciám pôsobiacich na území obce Sirk a v prospech občanov
obce Sirk.

(2) Zoznam strojov a náradia určeného na zápožičku:
- miešačka,
- rebrík,
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- búracie kladivo,
- príklepová vŕtačka,
- uhlová brúska.
(3) Sadzba poplatku je 3,00 EUR za 1 deň zápožičky / 1 ks náradia resp. stroja.
(4) Splatnosť poplatku je v hotovosti do pokladne obce, najneskôr v deň zapožičania náradia.
(5) Obec Sirk si vyhradzuje právo odmietnuť zapožičanie strojov a náradia v prípade, že ich
potrebuje na plnenie svojich úloh.
(6) Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má voči obci dlhodobo neuhradené záväzky a podlžnosti
nemá nárok na zapožičanie strojov a zariadení podľa §11 tohto sadzobníka poplatkov.
§12
Spoločné ustanovenia
(1) Fyzická alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti do
5 dní od vzniku alebo zániku skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku.
(2) Ak obec sama, alebo na základe ohlásenia zistí, že nastala skutočnosť, že poplatok bol
poplatníkovi vyrúbený v nesprávnej výške, alebo, že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na
zmenu výšky poplatku alebo zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku v
nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
(3) Vyrúbené poplatky sa zaokrúhľujú na eurocenty smerom hore.
(4) Poplatník platí (odvádza) poplatky správcovi poplatkov – obci Sirk týmito spôsobmi:
a) v hotovosti do pokladne obce oproti potvrdeniu obecného úradu o zaplatení poplatku
b) poštovou poukážkou, ktorú dostane na vyžiadanie od obecného úradu na účet obce
c) bankovým prevodom na účet obce Sirk, číslo účtu SK1502000000000027922582.
§13
Záverečné ustanovenia
(1) Tento sadzobník poplatkov schválilo Obecné zastupiteľstvo v Sirku dňa 25.6.2018 uznesením
č. 7/VI/2018.
(2) Zmeny a doplnky tohto sadzobníka poplatkov schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Sirku.
(3) Tento sadzobník poplatkov nadobúda účinnosť dňom 1.7.2018, čím sa ruší doteraz platný
sadzobník poplatkov schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.1.2014 (uznesenie č.1/1/2014).

V Sirku, dňa 25.6.2018.
Daniel FAKLA
starosta obce
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