
Mesto Čadca
vydáva v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. c﴿ a  § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s  § 77  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Čadca

č. 135/2012

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

    

§ 1
Predmet poplatku

1. Mesto Čadca vyberá poplatok za nakladanie1  s komunálnymi odpadmi okrem  
elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a s 
drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta Čadca.

2. Správu poplatku vykonáva Mesto Čadca  a poplatok je príjmom rozpočtu Mesta Čadca. 
Výnos poplatku sa použije na úhradu nákladov spojených  s nakladaním s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

§ 2
Sadzba poplatku 

1. Poplatník2 platí Mestu Čadca poplatok za množstvový zber, ktorého výška je určená 
ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby3, a to podľa 
zvozových oblastí:

a﴿ Zvozová oblasť č. 1:
Tab.1
Objem zbernej 

nádoby
Sadzba poplatku v €/l

110 l 0,01100

1  § 2 ods. 5 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch

2  § 77 ods. 2, 3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch v znení neskorších predpisov  

3  § 79 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení noviel



120 l 0,01100
140 l 0,01100
240 l 0,01100
1100 l 0,01100

110 l vrece     1,890 €/1 ks
7000 l       175,00 €/1 ks

b﴿ Zvozová oblasť č. 2 – zber a preprava komunálnych odpadov sa zabezpečuje pomocou 
veľkoobjemových zberných nádob a sadzba poplatku je 0,0274 eura/deň/osoba. 

2. Pôvodca odpadu4  alebo držiteľ odpadu5, ktorý  si objedná veľkoobjemovú zbernú 
nádobu o objeme 7000 l, zaplatí Mestu Čadca prenájom za každý  kalendárny deň vo výške 
1,06 eura a za  odvoz a zneškodnenie odpadu  poplatok vo výške 175,00 eur.

3. Fyzickej osobe, ktorá sa ani po výzve Mesta Čadca nezapojí do záväzného systému 
zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a má v Meste Čadca trvalý  alebo 
prechodný pobyt, vyrubí Mesto Čadca poplatok vo výške 0,063 eur/osobu/kalendárny deň.

4. Fyzická osoba oprávnená na podnikanie a právnická osoba, ktorá sa ani po výzve Mesta 
Čadca nezapojí do záväzného systému zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného 
odpadu, vyrubí Mesto Čadca  za jedného zamestnanca zdržujúceho sa v prevádzke poplatok 
vo výške 0,063 eura/osobu/kalendárny deň.

5. V prípade, že podnikateľ, ktorý  má  sídlo firmy alebo prevádzky v Meste Čadca a nebude 
mať objednaný  množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu s 
Mestom Čadca, vyrubí Mesto Čadca poplatok vo výške 0,063 eur/osobu/kalendárny deň. 

§ 3
Určenie a výpočet poplatku

    1. Poplatok  v zvozovej oblasti č. 1 u rodinných domoch sa určí ako súčin frekvencie 
 odvozov, sadzby poplatku a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník používa v súlade 
 so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných 
 odpadov, ako je uvedené v § 2  tohto nariadenia.

2. Pre poplatníkov v zvozovej oblasti č. 1 u bytových domov bude poplatok vypočítaný 
ako súčin odvezených zberových nádob od jednotlivých bytových domov určených 
jedným súpisným číslom v príslušnom roku, prenásobený  veľkosťou zbernej 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 od správcov bytových domov za príslušný kalendárny rok. Vypočítaný  údaj 

4  § 2 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení noviel

5  § 2 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení noviel



bude pre každého poplatníka prenásobený  skutočným počtom mesiacov, ktorý  sa 
zdržiava v danom bytovom dome na základe údajov od správcu bytového domu. 
Výška vypočítaného poplatku bude poplatníkovi zaslaná v zmysle § 6 tohto 
nariadenia. Tento vypočítaný údaj sa berie ako predbežný, pričom skutočné náklady 
budú poplatníkovi vyúčtované v nasledujúcom kalendárnom roku rovnakým 
systémom, pričom ale údaje sa budú brať podľa skutočnosti príslušného kalendárneho 
roka.

3. Poplatok u fyzických osôb oprávnených na podnikanie a právnických osôb sa určí 
obdobne ako v bode 1.a﴿ § 2 tohto nariadenia

4. V zvozovej oblasti č. 2 bude poplatok vypočítaný ako súčin  sadzby  poplatku za osobu 
a kalendárny deň podľa § 2 ods. 1 písm. b﴿ tohto nariadenia.

     
§ 4

Zníženie a odpustenie poplatku 

1. Zľavy platné pre poplatníkov bývajúcich v  rodinných a bytových domoch:

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Mesto Čadca zníži 
poplatníkovi:

a﴿ držiteľovi preukazu - fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej 
osobe s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.   
        Poplatok sa zníži o 30 %

Poplatník uplatňujúci si zníženie poplatku musí byť držiteľom preukazu s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím so 
sprievodcom k 01. januáru určeného obdobia. 
K zníženiu poplatku je potrebné doložiť fotokópiu preukazu ZŤP alebo  ZŤP/S a ak  bol 
preukaz ZŤP alebo  ZŤP/S vydaný  od 01. 01. 2009, je potrebné doložiť fotokópiu rozhodnutia 
príslušného úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Zľava sa vzťahuje len na konkrétnu osobu.

b﴿ občanovi nad 65 rokov – zľava len pre konkrétnu osobu na adrese uvedenej v rozhodnutí.
        Poplatok sa zníži o 30 %

c﴿  Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  Mesto Čadca  zníži pre 
poplatníka, ktorý je držiteľom zlatej a diamantovej Jánskeho plakety a to pre konkrétnu osobu  
na adrese uvedenej v rozhodnutí.
        Poplatok sa zníži o 50 %

2. Zľavy platné pre poplatníkov bývajúcich v rodinných domoch

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Mesto Čadca zníži 
poplatníkovi  o 30 %



a) ak 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 
ubytovacieho zariadenia za predchádzajúci kalendárny rok. Doklad predloží do 31.01. 
príslušného roka.

b) ak študuje mimo miesta trvalého bydliska a je   ubytovaný mimo trvalého bydliska – 
predloží originál potvrdenie o štúdiu v príslušnom školskom roku a potvrdenie z 
ubytovacieho zariadenia. Doklad predloží do 31.01. príslušného roka.

Ak poplatník pracuje, alebo študuje mimo Slovenskej republiky, poplatok mu bude znížený 
po predložení dokladov uvedených v bode 2.a﴿ a b﴿ § 4 tohto nariadenia preložený do 
úradného jazyka.

 3. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Mesto Čadca zníži 
na 0,00345 eur/l  pre poplatníkov bývajúcich  v mestskej časti Čadečka u Sedláka, súp.č. 
2381, 2471, 2064, 2074, 2075, 2083, 2582, 251, 336, 2515, 2514, 320, 2691, 2693, 2372, 
2405, 2744, 2419 z dôvodu prevádzky  skládky odpadov  (vychádzať sa bude z centrálnej 
evidencie obyvateľov Mesta Čadca﴿. Rozdiel poplatku bude uhradený  z  poplatku za uloženie 
odpadu v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, ako kompenzáciu 
za možné zhoršenie životného prostredia.

 4. Poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady Mesto Čadca zníži aj pod 
najnižšiu sadzbu, alebo môže poplatok odpustiť
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 rozhodnutia - 
posudzuje sociálne oddelenie, ročný poplatok na celú rodinu nesmie presiahnuť 10% z 
mesačného príjmu celej rodiny v hmotnej núdzi, v zmysle vyššie uvedeného 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.

 5. Zľavy poskytnuté občanom  podľa tohto nariadenia budú hradené z nákladov Mesta 
Čadca.

 6. V prípade, že si poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku v priebehu 
zdaňovacieho obdobia, tento nárok zaniká.

 7. Zľavy na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  sa pre fyzické 



osoby nekumulujú a poplatok môže byť znížený  len z jedného dôvodu na konkrétneho 
poplatníka.                                      

§ 5
Vrátenie poplatku

1. Ak poplatník  uhradil správcovi dane vyrubený poplatok podľa rozhodnutia na určené 
obdobie a v priebehu určeného obdobia zanikne jeho poplatková povinnosť,  poplatník  
túto skutočnosť  oznámi Mestu Čadca a písomnou žiadosťou požiada o vrátenie 
preplatku, ktorej súčasťou bude fotokópia  dokladu o úhrade poplatku. Po splnení 
uvedených podmienok Mesto Čadca vráti do 30 dní evidovaný preplatok poplatníkovi.

2. Ak poplatník, právnická osoba, alebo podnikateľ uhradil správcovi dane vyrubený  
poplatok  a v priebehu určeného obdobia zanikne jeho poplatková povinnosť,  poplatník 
túto skutočnosť oznámi Mestu Čadca a písomnou žiadosťou požiada o vrátenie preplatku, 
ktorej súčasťou bude fotokópia  dokladu o úhrade poplatku. Po splnení uvedených 
podmienok správca dane vráti do 30 dní evidovaný preplatok poplatníkovi.

3. Mesto Čadca na základe žiadosti pozostalých vydá potvrdenie o evidencii preplatku 
pre potreby  dedičského konania v prípade, že sa jedna o poplatníka, ktorý  poplatok 
uhradil v a v priebehu zdaňovacieho obdobia zomrel.

§ 6
Forma a miesto na zaplatenie poplatku 

1. Mesto Čadca určuje, že vyrubený  poplatok za komunálne odpady  a drobné stavebné 
odpady je splatný v dvoch  splátkach:

a)    v prípade, že poplatok bude vyšší ako 20 €, bude prvá splátka splatná najneskôr do 15 dní
       odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka do 3 mesiacov odo dňa
 nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
     
b) v prípade, že poplatok bude do 20 € vrátane, poplatok bude splatný v plnej výške,  a to do
    15 dní   odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
 
2. Poplatok sa môže uhradiť v hotovosti do pokladne Mestského úradu  Čadca alebo        
bezhotovostným prevodom na účet Mesta Čadca podľa § 6 ods.3 tohto nariadenia.    

3. Poplatník označí platbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
nasledovne:
Variabilný symbol na poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady

uvedený v rozhodnut í – č í s lo 
rozhodnutia

Konštantný symbol 308
Číslo účtu vedeného v Prima banke Slovensko, a.s., 
pobočka  Čadca

0202715012/5600

§ 7



Záverečné ustanovenia

1. Dňom 31. decembra 2012 sa zrušuje  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca č. 
126/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli 
na území mesta Čadca.

2.  Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 
Mesta Čadca číslo 124 dňa 13. decembra 2012.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

        
         Ing. Milan Gura
                 primátor 


