
 

 

  

Mesto Čadca  
 

vydáva na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
v súlade s § 83  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady v znení neskorších  predpisov 
 
 

 Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Čadca 

 

 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ 
STAVEBNÉ ODPADY  KTORÉ VZNIKLI  NA  ÚZEMÍ  MESTA 

 
100/2009 

 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len “nariadenie”) určuje správcu poplatku, použitie 
výnosov, kto je poplatníkom a kto platiteľom, vznik poplatkovej povinnosti, výšku sadzby 
a spôsob platenia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý vzniká 
na území mesta Čadca. 

(2) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len “poplatok”), sa 
platí za komunálne odpady, okrem elektroodpadov, a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 
území mesta Čadca.  

(3) Správu poplatku vykonáva mesto Čadca a poplatok je príjmom rozpočtu mesta Čadca.  

(4) Výnos poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie 
a zneškodňovanie. 

(5) Na území mesta Čadca sa podľa tohto nariadenia uplatňuje množstvový zber, okrem oblasti, kde 
zber odpadov je zabezpečovaný pomocou veľkoobjemových kontajnerov z dôvodu zlej dostupnosti 
územia, a tým vysokej ekonomickej náročnosti. Typ, počet kontajnerov a zberných nádob na 
zmesový komunálny odpad a interval odvozu upravuje osobitný predpis1. 
 
(6) Typ, počet kontajnerov a zberných nádob na zmesový komunálny odpad a interval odvozu a pre 
množstvový zber je pre: 

a) rodinný dom do 3 osôb najmenej 1 kus 120 l zbernej nádoby s intervalom odvozu minimálne 
jedenkrát za dva mesiace, rodinný dom do 5 osôb najmenej 1 kus 120 l zbernej nádoby 
s intervalom odvozu minimálne jedenkrát za štyri týždne, nad 5 osôb ekvivalentný počet 120 l 
zberných nádob, prípadne počet odvozov, 

                                                 
1  Všeobecne záväzne nariadenie mesta Čadca o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti, ktoré vznikli na území mesta Čadca číslo   99/2009 



 

 

b) bytový dom a ostatné budovy na bývanie, do 50 osôb najmenej 1 kus 1 100 l kontajner 
s intervalom odvozu jedenkrát za týždeň, pre každých ďalších 50 osôb sa upraví ekvivalentne 
počet kontajnerov, prípadne počet odvozov,  

c) nebytové budovy, nehnuteľnosti vo vlastníctve, správe fyzickej osoby alebo právnickej osoby, 
podnikajúcej na území mesta Čadca, ďalej spoločenstva, nadácie, združenia, neziskovej 
a mimovládnej organizácie, rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie a organizácie 
obdobného charakteru sa spresní po dohode mestom Čadca 

 
§ 2 

Poplatník a platiteľ 

(1) Poplatok platí poplatník, ktorým je:  

a) fyzická osoba, ktorá má v  meste Čadca trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na 
území mesta Čadca 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 mesta Čadca 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 mesta Čadca na iný účel ako na podnikanie; 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
mesta Čadca na účel podnikania. 

(2) Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt , poplatok 
platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 1 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. To 
neplatí , ak je v obci zavedený množstvový zber. 

(3) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. 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 nemôže za iného prevziať 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 
správcovi poplatku.   

(4) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu poplatku vyberá a za vybraný poplatok 
ručí: 

a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo 
ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca 
určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí;  

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto Čadca, (ďalej len 
„platiteľ“ ) 

(5) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu Čadca odvedie priamo 
poplatník; za odvedenie poplatku mestu Čadca ručí platiteľ. 
 



 

 

§ 3 
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti 

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 2 ods.1., prípadne 
zaniká po ukončení skutočnosti ktorá je uvedená  v § 2 ods.1. 
 

§ 4 
Ohlasovacia povinnosť 

(1) Pre výpočet poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je rozhodujúci stav 
k 1.1. príslušného kalendárneho roku. Všetky zmeny potrebné k určeniu poplatku  je poplatník 
povinný nahlásiť Mestskému úradu Čadca najneskôr do 28. 2.  príslušného kalendárneho roku  na 
tlačive, ktorého vzor je  uvedený v prílohách č. 1 až č. 3 tohto nariadenia.  

(2) Poplatník je povinný do jedného  mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo 
dňa , keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia 
obdobia určeného mestom, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už nahlásených 
údajov, ohlásiť mestu, 

a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu  
( ďalej len“ identifikačné údaje“ ), ak je poplatníkom osoba podľa ods. 2 písm. b) a písm. c) 
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO)  

b) identifikačné údaje  iných osôb, ak za ne plní povinnosť poplatníka  

 Poplatník predloží správcovi poplatku spolu s ohlásením podľa odseku 1 aj doklady potvrdzujúce 
uvádzané údaje. 
(3) Správca poplatku zabezpečí ochranu osobných údajov získaných na základe tohto nariadenia 

podľa osobitného predpisu2     
§ 5 

Sadzba  poplatku  
1) Sadzba poplatku je vo výške  

a) 0,0149 EUR (0,45 Sk) za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných 
odpadov pre poplatníkov podľa § 2 odst.1 písm. a) za podmienky že bývajú v zvozovej 
oblasti 1, 2 alebo 43 a využívajú zberné nádoby o objeme 110 l – 240 l. 

b) 0,0091 EUR (0,27 Sk) za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných 
odpadov pre poplatníkov podľa § 2 odst.1 písm. a) za podmienky že bývajú v zvozovej 
oblasti 1, 2 alebo 43 a využívajú zberné nádoby o objeme 1100 l. 

c) 0,0168 EUR (0,51 Sk) za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných 
odpadov pre poplatníkov podľa § 2 ods. 1 písm. b) alebo c) a za podmienky že odpad sa 
odváža zo zvozovej oblasti 1, 2 alebo 43 a využívajú zberné nádoby o objeme 110 l – 240 l. 

d) 0,0139 EUR (0,42 Sk) za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných 
odpadov pre poplatníkov podľa § 2 ods. 1 písm. b) alebo c) a za podmienky že odpad sa 
odváža zo zvozovej oblasti 1, 2 alebo 43 a využívajú zberné nádoby o objeme 1100 l. 

e) 0,0444 EUR (1,34 Sk) za osobu a kalendárny deň, pre poplatníkov podľa § 2 odst.1 písm. 
a) za podmienky že bývajú vo zvozovej oblasti 33 

f) 0,0444 EUR (1,34 Sk),  za osobu a kalendárny deň, pre poplatníkov podľa § 2 odst.1 písm. 
b) alebo c), za predpokladu, že adresa prevádzky je rozdielna s adresou trvalého pobytu 
fyzickej osoby – podnikateľa, alebo konateľa. V prípade, že adresa konateľa, alebo fyzickej 
osoby podnikateľa je totožná s trvalým pobytom a podnikateľ nemá inú prevádzku na území 

                                                 
2  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 
3  Všeobecne záväzne nariadenie mesta Čadca o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti, ktoré vznikli na území mesta Čadca číslo 99/2009 



 

 

mesta poplatok nebude vyrubený 
g)   0,0066 EUR (0,20 Sk) za osobu a kalendárny deň, pre poplatníkov podľa § 2 odst.1 písm. 

a) za podmienky že bývajú vo zvozovej oblasti 53 

h) 0,0211 EUR (0,6358 Sk) za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných 
odpadov pre poplatníkov podľa § 2 ods. 1 písm. b) alebo c) a za podmienky že odpad sa 
odváža zo zvozovej oblasti 1, 2, 3 alebo 43 a využívajú sa zberné nádoby o objeme 7000 l – 
VOK 

i) 0,0066 EUR (0,20 Sk) na osobu a deň prenásobený príslušným počtom dní v roku, kedy mal 
na uvedenej adrese sídlo firmy, alebo prevádzky, v prípade, že podnikateľ bude mať zmluvu  
so zvozcom 

j) 0,0444 EUR (1,34 Sk) na deň prenásobený príslušným počtom dní v roku, kedy mal na 
uvedenej adrese sídlo firmy, alebo prevádzky a to v prípade, že  podnikateľ nebude mať 
objednaný množstvový zber u mesta Čadca ani so zvozcom .Uvedený poplatok je len za 
produkciu komunálnych odpadov a nie ako poplatok na zneškodnenie odpadov z vlastnej 
podnikateľskej činnosti 

k) 0,092 EUR (2,80 Sk) za osobu a kalendárny deň pre poplatníka- fyzickú osobu, ktorý sa ani 
po výzve mesta nezapojil do záväzného systému zberu komunálneho odpadu a drobného 
stavebného odpadu a má v meste trvalý alebo prechodný pobyt 

l) 0,092 EUR (2,80 Sk) za jedného zamestnanca zdržujúceho sa v prevádzke a kalendárny deň 
pre poplatníka - právnickú osobu a podnikateľa, ktorý sa ani po výzve mesta nezapojil do 
záväzného systému zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu  

2)  Sadzba poplatku podľa § 5 odst.1,  je stanovená na kalendárny rok.  
 
 

§ 6 
Určenie a výpočet  poplatku 

 (1) Pre poplatníkov v zmysle § 5 ods. 1 písm. a), b), c), d), alebo h) sa poplatok určí ako súčin 
frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník používa v súlade so 
zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov3 ; 

 

(2) Pre poplatníkov v zmysle § 5 ods. 1 písm. e) , g),  k) sa poplatok určí ako súčin sadzby poplatku 
a počtu kalendárnych dní v priebehu príslušného kalendárneho roka,  počas ktorých má  poplatník v 
meste Čadca trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je 
oprávnený ju užívať v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov3 ; 

(3) Pre poplatníkov v zmysle § 5 ods. 1 písm. f), i), j), l) sa poplatok určí ako súčin sadzby 
poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych 
odpadov v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov3 . 

 (4) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet 

a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb, 
ktoré majú v meste Čadca aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom vo 
výške 1,  a 

b) priemerného počtu 

1. hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom 
období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v meste Čadca 



 

 

poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú 
osoby, ktoré majú v meste Čadca trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,  

2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom 
období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v meste Čadca 
poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto poplatníka 
nezapočítava do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v určenom období priemerný 
počet podľa prvého bodu. 

  (5) Rozhodujúcim obdobím podľa odsekov 1, 2, 3 alebo 4 je:  
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti, 

ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, pričom údaje musí nahlásiť do 28.2. 
príslušného kalendárneho roka, inak sa na ne nebude brať ohľad a mesto bude postupovať voči 
poplatníkovi v zmysle zákona za nesplnenie si ohlasovacej povinnosti, alebo 

b) ak nie je možné postupovať podľa písmena a) 
1. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do 

konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť 
podľa § 4 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo 

2. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do 
konca určeného obdobia. 

 
 
 

§ 7 
Spôsob platenia poplatku 

(1) Poplatník podľa § 5 ods. 1 písm. a,b,c,d,h, uhrádza poplatok správcovi poplatku na základe 
vydaného rozhodnutia a poplatník podľa § 5 ods. 1 písm. e,f,g,i,j,k,l uhrádza poplatok správcovi 
poplatku na základe vystaveného platobného výmeru, kde bude uvedená výška poplatku vypočítaná 
v zmysle § 6, pričom výška poplatku môže byť uhradená v dvoch splátkach; v prípade že poplatok 
bude vyšší ako 20 EUR  (602,52 Sk) a to 1. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
platového výmeru resp. rozhodnutia a 2. splátka do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti platobného výmeru resp. rozhodnutia. V prípade, že poplatok bude do 20 EUR          
( 602,52 Sk), vrátane, poplatok bude zaplatený v plnej výške a to do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti platobného výmeru resp. rozhodnutia. 

(2) Poplatok sa môže platiť: 

a) bezhotovostným prevodom z účtu 
1. vedeného v banke na príslušný účet správcu poplatku,  
 
b) v hotovosti,  
1. poštovým poukazom na príslušný účet správcu poplatku,  
2. pri platbách do 331,94 EUR (10 000,-  Sk) správcovi poplatku, ktorým je mesto Čadca 

 

(3) Pre poplatníkov v zmysle § 5 ods. 1 písm. b bude poplatok vypočítaný ako  súčin 
predpokladaného počtu kontajnerov zneškodnených od jednotlivých domov určených jedným 
súpisným číslo v príslušnom roku, prenásobený veľkosťou nádoby v litroch a jednotkovou cenou 
jedného litra nádoby v zmysle typu nádoby a tieto celkové náklady budú podelené súčtom 
osobomesiacov na základe poskytnutých údajov správcov bytov za príslušný kalendárny rok. 
Vypočítaný údaj bude pre každého poplatníka prenásobený skutočným počtom mesiacov, ktoré   sa 
zdržiava v danom obytnom dome na základe údajov od správcu domu. Výška vypočítaného 



 

 

poplatku bude poplatníkovi zaslaná v zmysle § 7 ods. 1. Tento vypočítaný údaj sa berie ako 
predbežný, pričom skutočné náklady budú poplatníkovi vyúčtované v nasledujúcom kalendárnom 
roku rovnakým systémom ako je uvedené v tomto odstavci, pričom ale údaje sa budú brať podľa 
skutočnosti príslušného kalendárneho roka 

 
§ 8 

Zníženie a vrátenie poplatku 
 

(1) Mesto Čadca poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník 
mestu Čadca preukáže na základe podkladov, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava mimo 
adresy trvalého bydliska, 

 
(2) Doklady k podaniu ohlásenia potrebné k  zníženia počtu osôb a tým možného zníženia 
minimálneho počtu odvozu zberných nádob: 

a) Pracuje mimo miesta trvalého bydliska - doloží doklad od zamestnávateľa s aktuálnym 
dátumom vystavenia v príslušnom kalendárnom roku , o uvedení skutočnosti, že pracoval 
v predchádzajúcom kalendárnom roku mimo miesta trvalého bydliska a aj potvrdenie 
z ubytovne za predchádzajúci kalendárny rok  

b) Študujúci mimo miesta trvalého bydliska, ak sú  ubytovaní- dokladujú potvrdenie o štúdiu 
v príslušnom školskom roku a potvrdenie z ubytovne.  

 
(3) Doklady potrebné k uplatneniu zľavy pre osoby žijúce v rodinných domoch v 3 a 5 zvozovej 
oblasti - k podaniu ohlásenia: 

a)   Pracuje mimo miesta trvalého bydliska - doloží doklad od zamestnávateľa s aktuálnym 
dátumom vystavenia v príslušnom kalendárnom roku , o uvedení skutočnosti, že pracoval 
v predchádzajúcom kalendárnom roku mimo miesta trvalého bydliska a aj potvrdenie 
z ubytovne za predchádzajúci kalendárny rok                           zľava   50 % 

b)  Študujúci mimo miesta trvalého bydliska, ak sú  ubytovaní- dokladujú potvrdenie o štúdiu v 
príslušnom školskom roku a potvrdenie z ubytovne zľava  50 %  

c) občania ktorí sú zapojení do separovaného zberu prostredníctvom MPS Čadca a separovaný 
odpad preukázateľne odovzdávajú v rámci pravidelného zberu, pričom nie sú zapojení do 
množstvového zberu                                                 zľava    20% 

 

 

(4) Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol 
poplatok vyrubený platobným výmerom resp. rozhodnutím, mesto Čadca vráti pomernú časť 
poplatku rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru, alebo odo dňa 
zistenia tejto skutočnosti. Mesto Čadca nebude vracať preplatok nižší ako 3 EUR (90,40 Sk). 

(5) Ak je poplatník zapojený do zavedeného systému  zberu a uhradil Mestu Čadca vyšší poplatok, 
ako bol povinný uhradiť, mesto Čadca vráti vzniknutý rozdiel. Preplatok bude vrátený na základe 
žiadosti a zistenia opodstatnenosti buď v hotovosti v pokladni MsÚ Čadca, alebo bankovým 
prevodom na účet uvedený v žiadosti poplatníka.  



 

 

(6) Mesto Čadca v nasledujúcich prípadoch na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v 
jednotlivých prípadoch zníženia poplatku aj pod najnižšiu sadzbu podľa § 6 alebo môže poplatok 
odpustiť, pričom poplatník si môže vybrať iba jednu z nasledujúcich zliav: 

a) ak je poplatník v hmotnej núdzi a poberá dávku a príspevok v hmotnej núdzi v zmysle 
zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v zmysle zmien a doplnkov, na základe 
potvrdenia ÚPSVaR, pričom žiadosť sa podáva do 15 dní od obdržania platobného výmeru 
resp. rozhodnutia - posudzuje sociálne oddelenie, ročný poplatok na celú rodinu nesmie 
presiahnuť 10% z mesačného príjmu celej rodiny v hmotnej núdzi, v zmysle vyššie uvedené 
zákona, vychádzajúc z príjmu za posledný mesiac s prihliadnutím na posledných 12 
mesiacov ku dňu podania žiadosti,  

b) osamelý rodič s jedným alebo viacerými nezaopatrenými deťmi, ktorých príjem nedosahuje 
výšku životného minima určeného osobitným predpisom, pričom žiadosť sa podáva do 15 
dní od obdržania platobného výmeru resp. rozhodnutia, ročný poplatok na celú rodinu 
nesmie presiahnuť 10% z mesačného príjmu celej rodiny v zmysle osobitného predpisu  
vychádzajúc z príjmu za posledný mesiac s prihliadnutím na posledných 12 mesiacov ku 
dňu podania žiadosti; 

c) držitelia preukazu ťažko zdravotne postihnutého občana v zmysle zákona č. 447/2008 Z.z. v 
plnom znení - zľava  50% pre konkrétnu osobu na adrese uvedenej v rozhodnutí príp. 
platobnom výmere (celková suma miestneho poplatku  rozpočítaná na počet osôb na danej  
adrese a 50% zľava poskytnutá len konkrétnej osobe, na ktorú sa zľava vzťahuje). 

d) občania nad 65 rokov / ročník 1944 a starší / bez písomnej žiadosti zľava 50% pre konkrétnu   
osobu na adrese uvedenej v rozhodnutí príp. platobnom výmere (celková suma miestneho 
poplatku  rozpočítaná na počet osôb na danej  adrese a 50% zľava poskytnutá len konkrétnej 
osobe, na ktorú sa zľava vzťahuje). 

e) Držitelia zlatej a diamantovej Jánskeho plakety zľava 50% pre konkrétnu   osobu na adrese 
uvedenej v rozhodnutí príp. platobnom výmere (celková suma miestneho poplatku  
rozpočítaná na počet osôb na danej  adrese a 50% zľava poskytnutá len konkrétnej osobe, na 
ktorú sa zľava vzťahuje). 

 

     (7)    V prílohe č. 4. je uvedený spôsob výpočtu poplatku s uplatnenou zľavou 

(8)  Mesto Čadca nebude vracať preplatok nižší ako 3,- EUR (90,40  Sk).  

(9) Zľavy poskytnuté občanom  podľa § 8. ods. 3 a ods. 6  tohto nariadenia budú hradené z  
nákladov Mesta Čadca  

(10) Neuplatnenie si nároku na zníženie poplatku určeným spôsobom a v určenej lehote 
podľa § 4 ods. 1 a ods. 2 a § 8 ods. 3 a ods. 6 má za následok zánik nároku na zníženie 
poplatku v príslušnom  zdaňovacom období (kalendárnom roku).  

§ 9 
Sankcie 

(1) Za nesplnenie ohlasovacej povinnosti podľa § 4 tohto nariadenia môže správca poplatku uložiť 
poplatníkovi pokutu vo výške najviac 3319,39 EUR  (100 000 Sk).4  

(2) Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, môže primátor mesta Čadca uložiť pokutu 

                                                 
4  § 35 ods. 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 

územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 



 

 

do 6638,78 EUR (200 000 Sk).5 
 
 

§ 10 
Kontrola 

(1) Kontrolu dodržiavania podmienok rozhodujúcich pre vyberanie poplatku, jeho správneho 
platenia a včasného poukazovania vykonáva správca poplatku. 

(2) Na konanie vo veciach poplatku sa vzťahujú osobitné predpisy.6 
 
 

§ 11 
Prechodné ustanovenia 

(1) Ohlásenie vykonané podľa doterajšieho nariadenia sa považuje za splnenie ohlasovacej 
povinnosti podľa § 4 tohto nariadenia. 
 

§ 12 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Konverzný kurz je 1 EUR = 30,1260 Sk  
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 

Čadca dňa 27.11.2009 pod č.164/2009. 
3) Na daňové povinnosti podľa zákona SNR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien noviel 
a skutočnosti, ktoré nastali do účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia platného pre 
rok 2010, sa od 01. 01. 2010 vzťahujú ustanovenia doterajších Všeobecne záväzných 
nariadení upravujúcich  miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2010  
 

 
 
  
 
 
 
 

Bc. Ing. Jozef    V R A Ž E L 
primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5  § 13 ods. 9 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 
6   Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. 



 

 

 Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 100/2009 
 

 
Náležitosti ohlásenia poplatníka, ktorý má v meste Čadca trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, 
alebo ktorý je na území mesta Čadca oprávnený užívať alebo užíva byt: 

1. presná identifikácia nehnuteľnosti slúžiacej pre bytové účely, kde má fyzická osoba trvalý 
alebo prechodný pobyt: 

- meno, priezvisko a dátum narodenia poplatníka:  

- adresa trvalého alebo prechodného pobytu:  

2. identifikačné údaje za poplatníkov, ktorí majú v nehnuteľnosti trvalý alebo prechodný pobyt 
a za ktorých plní povinnosti poplatníka podľa § 2 ods. 2 tohto nariadenia; 

3. Dátum vzniku poplatkovej povinnosti;  

4. Dátum 

- zmeny poplatkovej povinnosti;  

- zániku poplatkovej povinnosti;  

5. Ostatné údaje:  

Telefón:  

6. Vyhlásenie poplatníka o pravdivosti údajov uvedených v ohlásení:  

       Svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť uvedených údajov.  

7. Zoznam príloh:  

8. Podpis poplatníka alebo zákonného zástupcu poplatníka podľa osobitného predpisu 
(Upozornenie: Podpis vyjadruje súhlas poplatníka s poskytnutím jeho osobných údajov 
ohlasovateľovi, a zároveň poplatník súhlasí s prevzatím povinnosti za ostatných poplatníkov 
žijúcich s nim v jednej domácnosti). 

 
 
 
 
 
 
V Čadci dňa:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Príloha č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 100/2009 
 
 

Náležitosti ohlásenia poplatníka, ktorý užíva nehnuteľnosti uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) tohto 
nariadenia, okrem bytov, a poplatníka, ktorý je právnickou osobou, ktorá je oprávnená užívať alebo 
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Čadca na iný účel ako na podnikanie: 

1. Údaje o nehnuteľnosti (vrátane bytu a rodinného domu, v ktorých nemá žiadna fyzická osoba 
trvalý alebo prechodný pobyt, ďalej 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 mesta Čadca okrem lesného pozemku 
a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha a pod.):  

- typ nehnuteľnosti:  

- adresa:  

- mestská časť:  

- katastrálne územie:  

- parcelné číslo:  

- súpisné číslo:  

- identifikačné číslo bytu (ak ide o byt v bytovom dome):  

2. Údaje o poplatníkovi: 

- meno a priezvisko alebo obchodné meno:  

- adresa bydliska alebo sídla:  

- dátum narodenia:   

- identifikačné číslo:   

3. Dátum vzniku poplatkovej povinnosti:  

4. Dátum 

- zmeny poplatkovej povinnosti:  

- zániku poplatkovej povinnosti; 

5. Ostatné údaje:  

- bankové spojenie a číslo účtu:  

- telefón: 

- fax: 

- e-mail: 

6. Vyhlásenie poplatníka o pravdivosti údajov uvedených v ohlásení:  

        Svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť uvedených údajov. 

7. Zoznam príloh: 

8. Podpis poplatníka 
 
 
V Čadci dňa:  
 



 

 

Príloha č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 100/2009 
 
 
Náležitosti ohlásenia poplatníka, ktorým je podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Čadca na účel podnikania: 

1. Údaje o poplatníkovi 

- obchodné meno 

- adresa miesta podnikania (fyzická osoba) alebo sídla (právnická osoba) 

 IČO 

 DIČ 

 IČ DPH 

- bankové spojenie a číslo účtu  

-       dominantný predmet podnikania, resp. Činnosti; 

-        spôsob zabezpečenia nakladania s komunálnymi odpadmi 

2. Údaje o nehnuteľnostiach, v ktorých vzniká poplatková povinnosť 

- adresa všetkých prevádzok na území mesta Čadca vrátane miesta podnikania alebo sídla 

- vzťah poplatníka k nehnuteľnosti 

- priemerný počet zamestnancov za uplynulý rok, v prípade novej prevádzky je potrebné 
uviesť primeraný počet zamestnancov, ktorý budú v prevádzke pracovať 

3. Dátum vzniku poplatkovej povinnosti; 

4. Dátum 

- zmeny poplatkovej povinnosti; 

- zániku poplatkovej povinnosti; 

5. Údaje o kontaktnej osobe 

- meno a priezvisko 

- adresa 

- telefón  

- fax  

- e-mail; 

6. Vyhlásenie poplatníka o pravdivosti údajov uvedených v ohlásení; 

7. Zoznam príloh; 

8. Podpis poplatníka. 

 

 
 

V Čadci dňa:  
 
 



 

 

Príloha č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 100/2009 
 
 

Spôsob výpočtu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli 
na území mesta Čadca s uplatnenou  50 % zľavou 

 
 
 
 
 
Príklad výpočtu poplatku, kde sú prihlásené k trvalému pobytu 4 osoby a počet vývozov 
komunálneho odpadu je: 13 x ročne. 
 
Výpočet:  
Sadzba: 0,0149€/liter, počet nádob: 1, počet vývozov: 13, objem zbernej nádoby: 110 l 
Zľava 1 osoba 50% (nad 65 rokov) 
 
0,0149 x 1 x 13 x 110 = 21,30€ poplatok  pre všetky 4 osoby na trvalom pobyte  
21,30 :  4 osoby = 5,32  (na 1 osobu) 
5,32 : 2 = 2,66 € ( 50% zľava na 1 osobu) 
 
21,30 – 2,66 = 18,64€   výsledný poplatok po uplatnení 50% zľavy jednej osobe nad  65 rokov. 

 


