Obecné zastupiteľstvo v Malej Čiernej na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 582/2004
Z.z. o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov a podľa § 78 ods. 1 písm. c) zákona č. 582/2004 Z.z. o miestných
daniach a miestnom polpatku za komuálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE O MIESTNOM
POPLATKU
ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Č. 1/2019
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§1
Obecné zastupiteľstvo v Malej Čiernej podľa § 11 ods.4 písm. d)zákona č.369/1990Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona
č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady schvaľuje s účinnosťou od 1. 1. 2019 tento miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
Čl.I.
Predmet poplatku, zdaňovacie obdobie
§2
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Malá Čierna
2) Zdaňovacím obdobím, za ktoré sa vyberá poplatok je kalendárny rok .
Čl.II
§3
Poplatník
1) Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci Malá Čierna trvalý pobyt, alebo ktorá je na území obce
oprávnená užívať, alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu, alebo jej časť, alebo objekt,
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ktorý nie je stavbou ako aj pozemok v zastavanom území obce.
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce Malá Čierna na iný účel ako na podnikanie
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo, užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce Malá Čierna na účel podnikania.
2) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške vyberá obec 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 nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec Malá Čierna určí spomedzi
vlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
b) ak vlastníkom nehnuteľnosti je štát alebo obce, platiteľom je správca
c) ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka
môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Povinnosti poplatníka
nesmie za iného prevziať alebo plniť iná 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 to obci.
Čl.III
§4
Sadzba poplatku
1) Sadzba poplatku za komunálny odpad je stanovená vo výške:
a/ Sadzba pre občanov s trvalým pobytom v obci:
Sadzba poplatku je 19,- € za osobu a rok.
Výpočet poplatku je 0,053 €/ deň, osoba x 360 dní = 19,08 Eur za osobu
ak nie je v obci zavedený množstevný zber.
b/ Sadzba pre vlastníkov stavieb, ako aj pozemkov v zastavanom území obce, nemajúci trvalý
pobyt v obci.
Sadzba poplatku je 19,-€ za nehnuteľnosť a rok.
Sadzba poplatku je 0,053 € na objekt a deň.
c/ Podnikatelia
93 € (1x smetná nádoba )
vývoz 0,82 € /1 nádobu x 26 vývozov = 21,32 €
úložné 66,92€/t x 0,035 t /váha smetnej nádoby/ x 26 vývozov = 60,89 €
náklady spojené s nákupom smetných nádob = 10,79 €
21,32 + 60,89+10,79 = 93,- €
2)Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady(podľa § 78 zák. 582/2004) je stanovená vo
výške :
0,0158 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
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Čl.IV
§5
Určenie výšky poplatku
Ak v obci nie je zavedený množstevný zber, obec určí poplatok za určené obdobie ako
1) a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má, alebo
bude mať poplatník podľa č. II tohto VZN §3 a) fyzická osoba v obci trvalý pobyt, alebo prechodný
pobyt ,alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený ju užívať,
b) pre vlastníkov stavieb, ako aj pozemkov v zastavanom území obce vo vlastníctve fyzických
osôb neslúžiace na podnikanie, nemajúci trvalý pobyt v obci: 19,- € za chatku, dom, pozemok/rok
c) za poplatníkov podľa tohto VZN čl. II § 3 b), c) sa poplatok vyberie podľa skutočných
vývozov a množstva odpadu vyfakturovaných , ako aj uloženie a zneškodnenie odpadov a
drobných stavebných odpadov.
2) Obec môže poplatok znížiť na požiadanie, ak sa poplatník preukáže, že sa viac ako štyri
mesiace po sebe nasledujúce sa zdržiaval v zahraničí.
3) Zaplatil poplatok za komunálny odpad v inej obci, v ktorej sa reálne nachádza.
4) K žiadosti o zníženie poplatku za komunálny odpad žiadateľ prikladá hodnoverné doklady,
ktorými môže poplatník preukazovať uvedené skutočnosti ktorými sú napr :potvrdenie o
prechodnom alebo trvalom pobyte a doklad o zaplatení komunálneho odpadu z obce kde má
prechodný, alebo trvalý pobyt. Potvrdenie zamestnávateľa, pracovné povolenie, pracovnú
zmluvu, povolenie o pobyte na území iného štátu. Uvedené doklady musia byť platné pre
príslušný rok a vydané v úradnom jazyku.
5) Splatnosť poplatku sa stanovuje:
a) u poplatníkov podľa Čl. II.§ 3 tohto VZN je splatnosť k termínu do 30.6. daného roku.
Čl.V
§6
Ohlásenie
1) 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 obcou, za ktoré platil poplatok obci Malá Čierna:
a) fyzická osoba - svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
adresu prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje)
b) podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť na
území obce.
c) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka, (ak viacero poplatníkov
žije v spoločnej domácnosti).
d) údaje rozhodujúce pre určenie poplatku spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje a ak súčasne požaduje zníženie, alebo odpustenie
poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada zníženie poplatku z dôvodu, že
neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať
3) Ak obec sama, alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v
nesprávnej výške, alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku, alebo
zánik poplatkovej povinnosti, vydá poplatníkovi dodatočný platobný výmer.
Čl.VI
§7
Všeobecné ustanovenia
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Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok ako bol povinný uhradiť, obec preplatok poplatníkovi
vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru, alebo odo dňa zistenia tejto
skutočnosti, najneskôr však 30 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok
uhradený. Obec nie je povinná vrátiť poplatok nižší ako 3,32 €.
Poplatok podľa platobných výmerov je možné uhrádzať bezhotovostným, alebo hotovostným
stykom. Platby v hotovosti je možné realizovať do pokladne Obecného úradu Malá Čierna, alebo na
č. účtu v banke Prima banka - Žilina IBAN SK69 5600 0000 0031 9412 3001 VS /príslušný rok/
Žiadosti a doklady vzťahujúce sa k miestnemu poplatku komunálne odpady a miestne stavebné
odpady sa môžu postupovať na OcÚ písomne, poštou, alebo osobne.
Čl.VII
§8
Prechodné a záverečné ustanovenie
1/ Obecné zastupiteľstvo obce Malá Čierna sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa 1.12.2018 a nadobúda
účinnosť 1.1.2019.
Poznámka: Obec neposkytuje žiadne iné úľavy.
Vyvesené: 03.12.2018

Zvesené:

....................................
Jaroslav Koleda
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Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1 /2019 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v obci Malá Čierna
Obecné zastupiteľstvo obce Malá Čierna vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade so zákonom 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva
dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Malá Čierna

Čl.III
§4
Sadzba poplatku
1) Sadzba poplatku za komunálny odpad je navrhovaná vo výške:
a/ Sadzba pre občanov s trvalým pobytom v obci:
Sadzba poplatku je 20,- € za osobu a rok.
Výpočet poplatku je 0,0547 €/ deň, osoba x 365 dní = 20,- Eur za osobu
ak nie je v obci zavedený množstevný zber.
b/ Sadzba pre vlastníkov stavieb, ako aj pozemkov v zastavanom území obce, nemajúci trvalý
pobyt v obci.
Sadzba poplatku je 20,-€ za nehnuteľnosť a rok.
Sadzba poplatku je 0,0547€ na objekt a deň.
Čl.IV
§5
Určenie výšky poplatku
b) pre vlastníkov stavieb, ako aj pozemkov v zastavanom území obce vo vlastníctve fyzických osôb
neslúžiace na podnikanie, nemajúci trvalý pobyt v obci: 20,- € za chatku, dom, pozemok/rok
Obecné zastupiteľstvo obce Malá Čierna uznesením č. 58/2019 zo dňa 15.12.2019 schvaľuje
dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad tak ako bol
uvedený v návrhu. Účinnosť Všeobecného záväzného nariadenia je od 1.1.2020.
Vyvesené dňa 15.12.2019

Zvesené dňa
Jaroslav Koleda
Starosta obce
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