Mesto Čadca
vydáva na základe samostatnej pôsobnosti podľa Čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a v súlade
s ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. c﴿ a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ
STAVEBNÉ ODPADY, KTORÉ VZNIKLI NA ÚZEMÍ MESTA ČADCA
č. 4/2015
§1
Sadzba poplatku
1.Mesto Čadca stanovuje poplatok na osobu a kalendárny deň sadzbou poplatku 0,0272 € (9,928
€/osoba/rok) pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov (ďalej „zákona č. 582/2004 Z.z.“).
2.Mesto Čadca stanovuje poplatok za množstvový zber odpadov sadzbou poplatku 0,0250 €/l pre
poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 582/2004 Z.z..
3. Mesto Čadca stanovuje poplatok za množstvový zber drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín sadzbou poplatku 0,015 € za kilogram pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. a)
zákona č. 582/2004 Z.z..
§2
Vrátenie, odpustenie a zníženie poplatku
1. Mesto Čadca vráti poplatok alebo pomernú časť poplatku poplatníkovi alebo zástupcovi
poplatníka v zmysle § 82 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z., ak preukáže hodnoverným dokladom, a to
najmä dokladom o prihlásení sa na trvalý pobyt v inej obci na území Slovenskej republiky,
dokladom o zrušení prechodného pobytu v meste Čadca, dokladom o zrušení nájomnej zmluvy,
úmrtným listom, dokladom o predaji nehnuteľnosti a u podnikateľoch dokladom o ukončení
podnikania na území mesta Čadca.
2. Mesto Čadca odpustí poplatok v zmysle § 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z., ak poplatník alebo
zástupca poplatníka preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní sa v zdaňovacom období
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Čadca. Podklady pre odpustenie poplatku:
a) originál potvrdenie alebo iný originál doklad o existencii (trvaní) pracovnoprávneho vzťahu (nie
pracovná zmluva) alebo obdobného vzťahu s určením miesta výkonu zamestnania a originál doklad
o ubytovaní alebo zhodné kópie s originálom,
b) originál potvrdenie o dennom štúdiu alebo originál potvrdenie o návšteve predškolského
zariadenia v zdaňovacom období mimo mesta Čadca alebo zhodné kópie s originálom,
c) podnikateľ (fyzická osoba oprávnená na podnikanie) predloží originál zmluvu o dielo alebo
originál dohodu o vykonaní práce s uvedením doby a miesta výkonu práce a originál doklad o

ubytovaní alebo zhodné kópie s originálmi,
d) podnikateľ (fyzická osoba oprávnená na podnikanie) predloží originál aktuálnu nájomnú
zmluvu o prenajme priestorov na podnikanie na svoje meno ako poplatníka podnikajúceho mimo
územia mesta Čadca alebo zhodnú kópiu s originálom,
e) originál aktuálnu nájomnú zmluvu platnú pre zdaňovacie obdobie, v ktorej sú uvedení poplatníci
uplatňujúci si nárok na odpustenie poplatku alebo zhodnú kópiu s originálom,
f) originál potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí s uvedením
miesta výkonu práce a dokladom o ubytovaní alebo zhodnú kópiu s originálom,
g) originál potvrdenie od agentúry o výkone práce v zahraničí, ktorá sprostredkovala prácu
v zahraničí s uvedením doby a miesta výkonu práce alebo zhodnú kópiu s originálom,
h) originál potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb (detský domov, domov
dôchodcov, domov sociálnych služieb), v reedukačnom zariadení, v diagnostickom zariadení a
zdravotníckom zariadení alebo zhodnú kópiu s originálom,
i) originál potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody alebo zhodnú kópiu s
originálom,
j) fyzická osoba oprávnená na podnikanie pracujúca ako opatrovateľ (opatrovateľka) v zahraničí
predloží originál pracovnú zmluvu a originál potvrdenie od rodiny, že v zdaňovacom období pracuje
mimo územia mesta Čadca, príp. originál doklad o odvodoch do sociálnej poisťovne v zahraničí za
predchádzajúce obdobie alebo zhodné kópie s originálom,
k) originál potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o poberaní dávok (napr. rodičovský príspevok),
alebo originál potvrdenie o evidencii uchádzačov o zamestnanie a iný doklad preukázujúci pobyt v
zahraničí alebo zhodné kópie s originálom.
3. V prípade, že doklad nie je vystavený v slovenskom alebo českom jazyku, poplatník predloží aj
preklad príslušného dokladu, podpísaného poplatníkom.
4. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením, výpisom zo živnostenského registra,
potvrdením o prechodnom pobyte.
5. Podania obdržané správcom dane elektronickými prostriedkami, alebo telefaxom, je poplatník
alebo zástupca poplatníka povinný doručiť aj v listinnej forme a to do piatich pracovných dní od
odoslania podania doručeného elektronickými prostriedkami alebo telefaxom, inak sa považuje za
nedoručené.1.
6. Z predloženého dokladu musí byť zrejmé, od kedy a do kedy sa poplatník v zdaňovacom období
nezdržiava, alebo nezdržiaval na území mesta Čadca.
7. Mesto Čadca zníži poplatok v zmysle § 83 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z.:
a) na osobu a kalendárny deň na sadzbu poplatku 0,015 eura pre poplatníka, ktorým je fyzická
osoba v hmotnej núdzi po predložení žiadosti a potvrdenia Úradu práce a sociálnych vecí a rodiny o
poberaní dávky a príspevku v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej
núdzi v znení neskorších predpisov za predchádzajúci kalendárny rok,
b) na osobu a kalendárny deň na sadzbu poplatku 0,01918 eura (7,00 €/osoba/rok) pre fyzickú
osobu, ktorá je držiteľom preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľom preukazu s
ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická
osoba po predložení žiadosti a dokladov a fyzickú osobu staršia ako 62 rokov (bez písomnej
žiadosti).
8. Pre jedného poplatníka je možné v zdaňovacom období poskytnúť jedno zníženie poplatku.

1 § 13 ods. 6 zák.č.563/2009 Z.z. o správe daní

9. Poplatník si nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie
zvlášť.
§3
Forma a miesto na zaplatenie poplatku
1. Mesto Čadca určuje, že vyrubený poplatok podľa § 1 ods. 1 a ods. 2 tohto nariadenia je splatný
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Poplatok sa môže uhradiť v hotovosti do pokladne Mestského úradu
bezhotovostným prevodom na účet Mesta Čadca podľa § 3 ods. 3 tohto nariadenia.

Čadca alebo

3. Poplatník označí platbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
nasledovne:
Variabilný symbol na poplatku za komunálne uvedený
v rozhodnutí
–
číslo
odpady a drobné stavebné odpady
rozhodnutia
Konštantný symbol
308
Číslo účtu vedeného v Prima banke Slovensko, 0202715012/5600
a.s., pobočka Čadca
IBAN kód čísla účtu vedeného v Prima banka SK40 5600 0000 0002 0271 5012
Slovensko, a.s., pobočka Čadca
BIC kód banky
KOMASK2X
4. Mesto Čadca určuje, že poplatok podľa § 1 ods. 3 tohto nariadenia poplatník uhradí v hotovosti
priamo pracovníkovi v zbernom dvore Mesta Čadca na základe vystavenia príjmového
pokladničného dokladu.
§4
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta
Čadca číslo 109/2015 dňa 26.11.2015 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016.

Ing. Milan Gura
primátor

