Obec Černochov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za
komunálne
odpady
a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov
v y d á v a pre územie obce Černochov tento
Dodatok č. 2/2019
k

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É M U N A R I A D E N I U č. 2/2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce ČERNOCHOV
VZN sa mení v článku 5 ods. 1 a v článku 10 ods. 1 a ods. 6

Pôvodné znenie:
Čl. 5
Sadzby poplatku
1) Sadzby paušálneho poplatku pre fyzické osoby:
a) s trvalým alebo prechodným pobytom vo výške 0,0192 € na kalendárny deň a osobu, čo

predstavuje 7,00 € na jeden rok.
b) fyzická osoba, ktorá je oprávnená užívať v obci nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie
a majiteľ/užívateľ nemá v obci trvalý pobyt (rekreačné chaty, záhradné chatky, občasne
užívané stavby v obci a pod., poplatok sa stanovuje tak, že tento sa uhradí za 1 osobu a
kalendárny rok bez ohľadu na počet osôb, ktorými bude nehnuteľnosť v priebehu roka
využívaná.)
7,00 € / nehnuteľnosť / zdaňovacie obdobie

Čl. 10
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1) Obec poskytne úľavu v bežnom spoplatňovacom období vo výške 30 % zo základnej sadzby:
a) študentom študujúcim mimo miesta trvalého pobytu, ktorí sú ubytovaní v internátoch,
ubytovniach, privátoch a preukážu sa potvrdením o úhrade poplatku v mieste študijného pobytu a
občanom pracujúcim mimo trvalého bydliska, ktorí sa preukážu dokladom o prechodnom pobyte
mimo miesta trvalého pobytu z dôvodu výkonu povolania a súčasne potvrdením o úhrade poplatku v
mieste prechodného pobytu podľa ustanovenia ods. 6) tohto článku.
6) Poplatník, ktorý bude požadovať zníženie resp. odpustenie popaltku podľa ods. 2), 3), 4) písm. a)
na celé zdaňovacie obdobie, je povinný písomne podať na Obecný úrad v Černochove žiadosť o
zníženie poplatku s kópiou dokladu preukazujúceho dôvod na zníženie, a to najneskôr do 31. marca.
Dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť sú potvrdenia z príslušného zdaňovacieho obdobia od
zamestnávateľa, pracovná zmluva, pracovné povolenie, potvrdenie o štúdiu, o pobyte na území iného
štátu, rozhodnutie súdu, potvrdenie z nápravno-výchovného zariadenia a pod. (podľa charakteru
žiadosti – práca, štúdium, ubytovanie na Slovensku – môže použiť tlačivo Príloha č. 3 tohto VZN).
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Navrhované znenie:
Čl. 5
Sadzby poplatku
1) Sadzby paušálneho poplatku pre fyzické osoby:
c) s trvalým alebo prechodným pobytom vo výške 0,0274 € na kalendárny deň a osobu, čo

predstavuje 10,00 € na jeden rok.
d) fyzická osoba, ktorá je oprávnená užívať v obci nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie
a majiteľ/užívateľ nemá v obci trvalý pobyt (rekreačné chaty, záhradné chatky, občasne
užívané stavby v obci a pod., poplatok sa stanovuje tak, že tento sa uhradí za 1 osobu a
kalendárny rok bez ohľadu na počet osôb, ktorými bude nehnuteľnosť v priebehu roka
využívaná.)
10,00 € / nehnuteľnosť / zdaňovacie obdobie

Čl. 10
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1) Obec poskytne úľavu v bežnom spoplatňovacom období vo výške 30 % zo základnej sadzby:
a)
- študentom študujúcim mimo miesta trvalého pobytu v zahraničí, ktorí sú ubytovaní v internátoch,
ubytovniach, privátoch a preukážu sa potvrdením o úhrade poplatku v mieste študijného pobytu
- ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, na
splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo 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 obec zriadený prístup
a
- občanom pracujúcim mimo trvalého bydliska, ktorí sa preukážu dokladom o prechodnom pobyte
mimo miesta trvalého pobytu z dôvodu výkonu povolania a súčasne potvrdením o úhrade poplatku v
mieste prechodného pobytu podľa ustanovenia ods. 6) tohto článku.
6) Poplatník, ktorý bude požadovať zníženie resp. odpustenie popaltku podľa ods. 2), 3), 4) písm. a)
na celé zdaňovacie obdobie, je povinný písomne podať na Obecný úrad v Černochove žiadosť o
zníženie poplatku s kópiou dokladu preukazujúceho dôvod na zníženie, a to najneskôr do 31. marca.
Dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť sú potvrdenia z príslušného zdaňovacieho obdobia od
zamestnávateľa, pracovná zmluva, pracovné povolenie, potvrdenie o pobyte na území iného štátu,
rozhodnutie súdu, potvrdenie z nápravno-výchovného zariadenia a pod. (podľa charakteru žiadosti –
práca, ubytovanie na Slovensku – môže použiť tlačivo Príloha č. 3 tohto VZN).

Tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu obce Černochov bol schválený Obecným
zastupiteľstvom v Černochove dňa 13.12.2019 uznesením č. 79/2019.
Tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu obce Černochov bol vyhlásený vyvesením na
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úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 16.12.2019.
Tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020.

V Černochove, dňa 15.12.2019

Angela Kálmánová
starostka obce
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