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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čaradice č. 6/2019 o
m i e s t n o m p o p l a t k u z a k o m u n á l n e o d p a d y n a ú z e mí o b c e
Čaradice
§1
Základné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( ďalej len poplatok) na území obce
Čaradice v zdaňovacom období roku 2020, ako aj na ďalšie kalendárne roky.
2. Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú
na území obce.
§2
Poplatník
1. Poplatníkom je:
a) Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej
časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý
trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce
okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako
vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť).
b) Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie.
c) Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
2. Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. To isté sa vzťahuje na tieto osoby, ak užívajú
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie.
§3
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku je
a) 0,0411 € za osobu a kalendárny deň podľa počtu osôb prihlásených na trvalý pobyt,
prechodný pobyt alebo bývajúcich v rodinných domoch alebo v bytových domoch v obci
b) 0,0411 € za osobu a kalendárny deň pri nehnuteľnostiach vo vlastníctve osôb, ktoré
neslúžia k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci
2. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet priemerného
počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v
obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom, ktorý je nasledovný :
a) 0,99 koeficient pre podnikateľské subjekty
b) 1,00 pre fyzické osoby
§4
Vyrubenie poplatku
1. Poplatok vyrubí obec rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v
priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný písomne oznámiť obci do 30 dní odo
dňa, keď tieto nastali. Poplatník je povinný uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu
trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, v prípade určeného zástupcu aj identifikačné
údaje za ostatných členov domácnosti, názov alebo obchodné meno alebo dodatok
obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, uviesť údaje
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rozhodujúce pre určenie poplatku, ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť
doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
§5
Vrátenie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak
mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia ( zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik
práva užívania nehnuteľností, úmrtie osoby .)
§6
Zníženie poplatku
1. Obec poplatok za zdaňovacie obdobie /pomernú časť/ zníži, ak poplatník správcovi dane
hodnoverným spôsobom preukáže, že sa krátkodobo nezdržiava alebo sa nezdržiaval na
území obce Čaradice. Ide najmä o:
a) osoby s krátkodobým pobytom v zahraničí /opatrovateľské služby, brigády, a pod./,
b) osoby, ktoré sa sústavne pripravujú na povolanie /študenti/, ktoré navštevujú školu
mimo trvalého pobytu a ktoré sú v sídle školy za týmto účelom ubytovné.
2. Výška zníženia poplatku predstavuje sumu celkovo vo výške 5,00 €.
3. Akceptovateľnými podkladmi pre zníženie poplatku sú nasledovné doklady :
a) potvrdenie internátu alebo ubytovne o ubytovaní vydanom v príslušnom školskom
roku,
b) potvrdenie o návšteve školy, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky
c) pri práci vykonávanej mimo územia obce potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní
alebo fotokópia pracovnej zmluvy, príp. doklad o ubytovaní,
d) potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o výkone práce v zahraničí, príp. pracovná
zmluva, alebo čestné prehlásenie poplatníka.
4. V prípade, že s poplatníkom žijú aj maloleté deti vzťahuje sa zníženie poplatku aj na ne.
5. V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období
je nutné predložiť doklady podľa ods.3) za každé zdaňovacie obdobie.
6. Pri vyrubení poplatku na daný kalendárny rok vychádza správca poplatku z evidencie
obyvateľov a posledných známych údajov a zmien nahlásených poplatníkom.
§7
Odpustenie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok za zdaňovacie obdobie /pomernú časť/ odpustí,
ak poplatník správcovi dane hodnoverným spôsobom preukáže, že sa dlhodobo nezdržiava
alebo sa nezdržiaval na území obce Čaradice. Obec poplatok odpustí :
a) fyzickým osobám vo výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody,
b) fyzickým osobám umiestneným v zariadení sociálnych služieb s pobytovou formou
(Domov soc.služieb, Domov dôchodcov a pod.),
c) fyzickým osobám žijúcim a pracujúcim v zahraničí s výnimkou osôb vykonávajúcich
v zahraničí opatrovateľské služby,
d) fyzickým osobám, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v inej obci, ktorej tento
poplatok hradia.
2. Akceptovateľnými podkladmi pre odpustenie poplatku sú doklady :
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
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potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
potvrdenie o pobyte v zahraničí, alebo pracovná zmluva zo zahraničia, alebo
potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce v zahraničí,
d) potvrdenie o úhrade poplatku za príslušné zdaňovacie obdobie vydané iným správcom
dane.
3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12.
príslušného kalendárneho roka nepredložením príslušných dokladov podľa ods. 2/, nárok na
odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.
b)
c)

§8
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a predpisov a zák. SNR č.
563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov .
2. Obecné zastupiteľstvo obce Čaradice sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo
dňa 16.12.2019 Uznesením č. 92/2019.
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Čaradice č. 3/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Čaradice na kalendárny rok 2018, ako aj na ďalšie kalendárne
roky a dodatok č. 1 k VZN č. 3/2017.
4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Čaradice.
§9
Účinnosť
1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Vladislav U l i č n ý
starosta obce
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