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 v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne 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. 145/2013
§1
Predmet poplatku
1. Mesto Čadca vyberá poplatok za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky
rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov a drobné stavebné odpady, 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.
3. Mesto Čadca vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
§2
Sadzba poplatku
1. Mesto Čadca stanovuje poplatok
(10,9865€/osoba/rok) pre poplatníkov:

na osobu a deň sadzbou poplatku 0,0301€

a) fyzické osoby – občanov, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo
ktorí sú na území mesta Čadca oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť,
b) fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré majú sídlo alebo
prevádzku na území mesta Čadca a nezapoja sa do systému množstvového zberu
komunálnych odpadov.
2. Mesto Čadca stanovuje poplatok za množstvový zber sadzbou poplatku 0,029€/l pre
poplatníkov:

a) fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo
užívajú nehnuteľnosť, časť nehnuteľnosti nachádzajúcu sa na území mesta Čadca na účel
podnikania,
b) právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta Čadca na iný účel ako na podnikanie.
§3
Zníženie poplatku, odpustenie a vrátenie poplatku
1. Mesto Čadca zníži poplatok na najnižšiu sadzbu 0,0066€ za obdobie, za ktoré poplatník
preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo
sa nezdržiaval na území mesta Čadca. Podklady pre zníženie poplatku:
a) potvrdenie alebo iný doklad o existencii (trvaní) pracovnoprávneho vzťahu alebo
obdobného vzťahu s určením miesta výkonu zamestnania na území Slovenskej republiky
mimo mesta a doklad o ubytovaní,
b) potvrdenie o dennom štúdiu mimo mesta Čadca.
2. Mesto Čadca odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa viac ako 90
dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Čadca. Podklady pre
odpustenie poplatku:
a)
potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník
v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí (nie pracovná zmluva),
b) potvrdenie o činnosti vykonávanej v zahraničí,
c) potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí,
d) potvrdenie od agentúry o výkone práce v zahraničí, ktorá sprostredkovala prácu
v zahraničí,
e) potvrdenie o štúdiu v zahraničí v zdaňovacom období a doklad o ubytovaní,
f) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb (detský domov, domov dôchodcov,
domov sociálnych služieb), v reedukačnom zariadení, v diagnostickom zariadení a
zdravotníckom zariadení,
h) potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody.
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je vystavený v slovenskom alebo českom jazyku,
poplatník predloží aj preklad príslušného dokladu, podpísaného poplatníkom.
4. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
5. Z predloženého dokladu musí byť zrejmé, od kedy a do kedy sa poplatník v zdaňovacom
období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta.
6. Daňový subjekt si nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku uplatňuje za každé
zdaňovacie obdobie zvlášť. Podmienkou na zníženie alebo odpustenie poplatku je, že
poplatník nemá daňové nedoplatky na ostatných miestnych daniach v meste Čadca.
7. Mesto Čadca vráti pomernú časť poplatku poplatníkovi, ktorému v priebehu zdaňovacieho
obdobia zanikla povinnosť platiť poplatok a to do 30 dní odo dňa preukázania skutočnosti,

ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti z dôvodu zániku trvalého pobytu, zániku
prechodného pobytu a zániku oprávnenia užívať nehnuteľnosť. Nárok na vrátenie poplatku je
potrebné preukázať hodnoverným dokladom, a to najmä dokladom o prihlásení sa na trvalý
pobyt v inej obci, dokladom o zrušení prechodného pobytu v meste Čadca alebo listom
vlastníctva dokladujúcim zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť.
8. Podklady pre uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku predloží poplatník Mestu
Čadca najneskôr do 31. januára zdaňovacieho obdobia.
§4
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 § 4 ods. 3 tohto nariadenia.
3. Poplatník označí platbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
nasledovne:
Variabilný symbol na poplatku za komunálne u v e d e n ý v r o z h o d n u t í – č í s l o
odpady a drobné stavebné odpady
rozhodnutia
Konštantný symbol
308
Číslo účtu vedeného v Prima banke Slovensko, a.s., 0202715012/5600
pobočka Čadca

§5
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
Mesta Čadca číslo 97 dňa 21. novembra 2013 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2014.

Ing. Milan Gura
primátor

