NÁVRH na
Všeobecné záväzné nariadenie obce Čierne č. ......../2021
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Čierne
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Obec Čierne na svojom území vyberá miestny poplatok komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Čl. 2
Poplatník
1) Poplatok sa platí za komunálne odpady, okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území obce
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 území obce okrem lesného pozemku a
pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len
"nehnuteľnosť"),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 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.
3) Ak má osoba v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu
trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm a/ v meste trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa
odseku 2 písm. c/ v obci trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c/
fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkáreň, poplatok platí iba raz
z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje
množstvový zber v obci.
4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho
vzťahu s poplatníkom uvedeným v odseku 2., ak na jeho základe:
a) užíva priestory nehnuteľností vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti
c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou

d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo
iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju
užíva aj poplatník, alebo
e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať, alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka
práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti
produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
Čl. 3
Poplatok, poplatková povinnosť
1) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške vyberá obec a za vybraný poplatok ručí platiteľ,
ktorým môže byť:
- vlastník nehnuteľnosti
- zástupca vlastníkov nehnuteľností alebo správca nehnuteľností, určený spoluvlastníkmi
nehnuteľnosti, ak s výberom poplatku zástupca, alebo správca súhlasí.
- správca nehnuteľnosti, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo
obec
2) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník,
za odvedenie poplatku ručí platiteľ.
3) Ak viacero poplatníkov podľa §2 odsek 2 písmeno a/ žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.
Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti
poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného
prevziať alebo plniť alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej
republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní
povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, kedy sa občan stane poplatníkom obce a zaniká dňom,
ktorým táto skutočnosť zanikne.
Čl. 4
Sadzba poplatku
1) Sadzba poplatku pre poplatníkov podľa § 2 ods. 2 písm. a), b) sa stanovuje na osobu a počet
kalendárnych dní v príslušnom zdaňovacom období v sume 0,0688 EUR.
2) Obec pre poplatníka- fyzickú osobu, ktorá nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt a ktorá
na území obce Čierne vlastní chatu alebo chalupu na individuálnu rekreáciu, ktorú trvale
nevyužíva počas príslušného zdaňovacieho obdobia určuje sadzbu poplatku na
0,0688 EUR na osobu a deň.
3) Poplatník podľa § 2 ods. 2 písm. c) je zaradený do množstvového zberu 0,0531 EUR za
jeden liter komunálnych odpadov na základe prihlášky k množstvovému zberu na území obce
Čierne.
4) Sadzba poplatku podľa § 78 ods. 1 písm. c) zákona č. 582/2004 Z.z. za kilogram drobných
stavebných odpadov je 0,015 EUR.

Čl. 5
Oznamovacia povinnosť
1) Pre vyrubenie poplatku je rozhodujúci stav k 1 . januáru príslušného kalendárneho roka.
2) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len identifikačné údaje), v prípade určeného zástupcu § 3 ods.3) VZN aj údaje
za ostatných členov domácnosti.
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku , doložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú
znížene, alebo odpustenie poplatku
Čl. 6
Vyrubenie poplatku
1) Poplatok vyrubuje správca poplatku každoročne Rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú
časť poplatku Rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia.
3) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí
poplatok Rozhodnutím v celkovej sume spoločnému zástupcovi.
4) Ak správca poplatku nevyrubil poplatok podľa bodu 1) a 2) , a v priebehu zdaňovacieho
obdobia zanikla poplatková povinnosť, správca poplatku vyrubí Rozhodnutím pomernú časť
poplatku do zániku poplatkovej povinnosti.
5) Poplatok sa vyberá v hotovosti do pokladne obce , alebo bezhotovostne šekom, alebo
peňažným prevodom na účet obce vo VÚB Čadca, č. účtu 14125322/0200.
6) Pri dovyrubovaní miestneho poplatku za predchádzajúce roky sa postupuje podľa VZN
platného v príslušnom roku.
Čl. 7
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1) Obec vráti poplatok , alebo jeho pomernú časť poplatníkovi:
a) ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia ak
preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku, alebo jeho pomernej časti do 30 dní odo
dňa doručenia písomnej žiadosti o jeho vrátenie,
b) ktorý uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, do 30 dní odo dňa
doručenia písomnej žiadosti.
2) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že
sa zdržiava, alebo sa zdržiaval mimo mesta viac ako 90 dní.

3) Akceptovateľnými dokladmi preukazujúcimi nárok na odpustenie alebo zníženie
poplatku sú:
a) potvrdenie o návšteve školy o ubytovaní na internáte u študentov študujúcich mimo
územia SR
b) potvrdenie od zamestnávateľa (agentúry), že poplatník je ich zamestnancom
k určenému obdobiu, a miesto výkonu práce poplatníka je mimo miesta trvalého
pobytu,
c) pracovná zmluva,
d) nájomná zmluva,
e) doklad o umiestnení občana v ústavnom zariadení,
f) potvrdenie od príslušného mestského(obecného) úradu, o tom, že poplatník sa
dlhodobo zdržuje v ich meste (obci), kde zároveň uhrádza poplatok za komunálne
odpady.
g) čestné prehlásenie občana (alebo rod. príslušníkov) v prípade trvalo žijúcich
občanov v zahraničí
h) odpustenie poplatku na novonarodené dieťa v priebehu daného zdaňovacieho
obdobia
ch) zníženie poplatku o 30 % poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba staršia ako 62 rokov,
držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, alebo úplne
bezvládna fyzická osoba.
i)
zníženie poplatku o 50 % pre poplatníka- fyzickú osobu, ktorá nemá v obci trvalý
alebo prechodný pobyt a ktorá na území obce vlastní chatu alebo chalupu na
individuálnu rekreáciu, ktorú trvale nevyužíva počas príslušného zdaňovacieho
obdobia.
4)Poplatník preukazujúci nárok na zníženie, alebo odpustenie poplatku je povinný predkladať
doklady na zníženie, alebo odpustenie poplatku každoročne s dátumom za určené obdobie.
Podmienkou na zníženie poplatku, resp. odpustenie poplatku, je hodnoverný doklad,
z ktorého jednoznačne vyplýva, že sa poplatník zdržiava, alebo bude zdržiavať v danom
zdaňovacom období mimo obce Čierne.
5) Doklady na zníženie, alebo odpustenie poplatku môže podať poplatník aj za ostatných
členov spoločnej domácnosti, za ktoré plní poplatkovú povinnosť.
Čl. 8
Splatnosť poplatku
1) Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia
o vyrubení poplatku.
2) Poplatok nad 70 EUR je možné uhradiť v dvoch splátkach, ktorých lehoty budú určené
v Rozhodnutí o vyrubení poplatku.
Čl. 9
Zrušovacie ustanovenia

Týmto sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2012 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, Dodatok č. 1/2013, Dodatok č. 5/2015, Dodatok č.6/2017,
Dodatok č.7/2018 a Dodatok č.8/2019 ,ktorým sa menilo a dopĺňalo VZN č. 2/2012
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení jeho
neskorších dodatkov na území obce Čierne.
Čl. 10
Záverečné ustanovenia
1) Vo veciach týmto VZN neupravených platia ustanovenia zákona č. 582/ 2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné poplatky
v znení neskorších zmien a predpisov.
2) Zmeny a doplnky VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo.
3) Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Čiernom dňa ...............
a nadobúda účinnosť od 1.1.2022

Ing. Pavol Gomola
starosta obce
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