
MESTO  ČADCA 

podľa  §  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 a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA ČADCA
č.  4/2019

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§ 1
Sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

     Mesto Čadca ustanovuje podľa  zákona č.  582/2004 Z.z.  o  miestnych daniach a  miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 582/2004 Z.z.“)  sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „poplatok“) nasledovne:

 0,033,-Eura za jeden liter komunálnych odpadov pri  množstvovom zbere pre poplatníkov
uvedených v § 77 ods. 2 písm. a) b) a c) zákona č. 582/2004 Z.z.,1

 0,06,-Eura za osobu a kalendárny deň  pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. a)
zákona  č.  582/2004  Z.z.,  pokiaľ  sa  nezapojili  do  množstvového  zberu  zavedeného  v
príslušnej časti obce 2

 pre poplatníkov uvedených v § 4 ods. 1 znížený poplatok za osobu a kalendárny deň o 30%
zo  sadzby poplatku  ustanovenej  za  osobu a  kalendárny deň pre  poplatníkov  uvedených
v § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z., 

 0,02,-Eura  za  kilogram drobných stavebných  odpadov  bez  obsahu  škodlivín  pri
množstvovom zbere drobného stavebného odpadu  pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2
písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z..

1 § 77 ods. 3) , ods. 4) zákona č. 582/2004 Z. z.  
2 § 77 ods. 3) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov  „Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a
prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci 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. a) v obci trvalý pobyt 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 prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To 
neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.“ 



§ 2
Vrátenie poplatku

     Mesto Čadca podľa § 82 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. vráti poplatok alebo jeho pomernú časť
poplatníkovi,  ktorému  zanikla  povinnosť  platiť  poplatok  v  priebehu  zdaňovacieho  obdobia
a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti predložením:
a)  dokladov o skončení trvalého alebo prechodného pobytu, 
b)  dokladov  o  skončení  oprávnenia  užívať  nehnuteľnosť  na  území  mesta  Čadca  (napr.  zánik
vlastníckeho práva alebo práva užívať nehnuteľnosť, zrušenie podnikania), 
c)  rozhodnutia súdu o dedičstve alebo osvedčenia notára o dedičstve. 

§ 3
Odpustenie poplatku

1. Mesto Čadca podľa § 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. odpustí poplatok za obdobie, za ktoré
poplatník  preukáže  mestu  splnenie  podmienok  na  odpustenie  poplatku  a  predloží  podklady,
že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta. Mesto
Čadca určuje podklady preukazujúce splnenie podmienok na odpustenie poplatku nasledovne: 
a) potvrdenie o návšteve školy ako doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta, ak žiak alebo
študent  navštevuje  školu  so  sídlom mimo  územia  Slovenskej  republiky.  Ak  ide  o  žiaka  alebo
študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, na splnenie podmienky
na odpustenie poplatku poskytne poplatník obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo
alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta,  ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo
študenta prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má mesto zriadený prístup,
b) potvrdenie o návšteve predškolského zariadenia, 
c) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb (detský domov, domov dôchodcov,
domov sociálnych služieb), v reedukačnom zariadení, v diagnostickom zariadení a zdravotníckom
zariadení,
d)  potvrdenie  zamestnávateľa  alebo  pracovnej  agentúry  alebo  iný  doklad  o  existencii  (trvaní)
pracovnoprávneho  vzťahu  alebo  obdobného  vzťahu  s  určením  miesta  výkonu  zamestnania  a
hodnoverný  doklad  o  ubytovaní,  z  ktorého  je  okrem  iného  zrejmé  meno  poplatníka,  miesto
ubytovania a doba ubytovania, 
e) poplatník fyzická osoba vykonáva živnosť mimo mesta Čadca, predloží hodnoverný doklad o
existencii (trvaní) činnosti, z ktorého je okrem iného zrejmé meno poplatníka, miesto činnosti, doba
činnosti  a  hodnoverný doklad o ubytovaní,  z  ktorého je  okrem iného zrejmé meno poplatníka,
miesto ubytovania a doba ubytovania,
f) potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o poberaní dávok (napr. rodičovský príspevok) alebo
o evidovaní uchádzača o zamestnanie, 
g)  potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody.

2. Podklad preukazujúci splnenie podmienok na odpustenie poplatku musí byť originál alebo kópia
zhodná s originálom. Z predloženého podkladu musí byť zrejmé, od kedy a do kedy sa poplatník v
zdaňovacom období nezdržiava, alebo sa nezdržiaval na území mesta Čadca. V prípade, že podklad
nie  je  vystavený  v  slovenskom alebo  českom jazyku,  poplatník  predloží  aj  preklad  podkladu,
podpísaný poplatníkom. Podklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. 

3.  Podľa  §  82  ods.  3  zákona  č.  582/2004  Z.z.  mesto,  v  zastúpení  primátorom  mesta,  môže
na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok
znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 



§ 4
Zníženie poplatku

1. Mesto Čadca podľa § 83 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. zníži poplatníkovi, ktorým je fyzická
osoba v hmotnej  núdzi,  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  prevažne  alebo  úplne  bezvládna  fyzická  osoba  poplatok  za
osobu a kalendárny deň  o 30% zo sadzby poplatku ustanovenej za osobu a kalendárny deň pre
poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z..

2.  Poplatník  preukáže  dôvody  na  zníženie  poplatku  predložením  dokladu,  vydaného  podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov. Doklad preukazujúci zníženie poplatku musí byť originál
alebo kópia zhodná s originálom. Poplatník nedokladuje zníženie poplatku z dôvodu veku (fyzická
osoba staršia ako 62 rokov).

3.  Pre jedného poplatníka je možné v zdaňovacom období poskytnúť jedno zníženie poplatku.

4.  Poplatník,  ktorý  má  znížený  poplatok,  nemusí  predkladať  doklady,  preukazujúce  dôvody
na zníženie poplatku v následujúcom zdaňovacom období. 

§ 5
Platenie poplatku

1.  Poplatník  zaplatí  poplatok v lehote  určenej  v  rozhodnutí  a  platbu označí  údajmi  uvedenými
v rozhodnutí.

2. Poplatník zaplatí  poplatok za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín pri množstvovom
zbere drobného stavebného odpadu v ustanovenej sadzbe v zbernom dvore Mesta Čadca.

3. Mesto Čadca podľa § 77 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z.z. ustanovuje, že poplatok od poplatníka
v ustanovenej výške pre mesto 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  obec  (ďalej  len
„platiteľ“).
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. 

§ 6 
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta
Čadca  číslo 128/2019 dňa 5.12.2019 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020.

2.  Dňom účinnosti  tohto  Všeobecne záväzného nariadenia  o  miestnom poplatku  za  komunálne
odpady a drobné stavebné odpady sa ruší účinnosť Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Čadca
č.  7/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  ktoré vznikli
na území Mesta Čadca. 

 Ing. Milan Gura
                                                                                           primátor mesta Čadca




