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Obec Černochov v súlade s ustanovením  § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. d,
e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v
súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004  Z. z.  o miestnych daniach   a
 miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady  v znení
neskorších zmien a doplnkov  v  y  d  á  v  a   pre   územie  obce Černochov toto

  V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É     N A R I A D E N I E 
  č. 3/2020

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na   území   obce  ČERNOCHOV

§ 1
Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú
ustanovené v § 77 až § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 2
Základné ustanovenie

Obec  Černochov  týmto  VZN  ukladá  s  účinnosťou  od  1.1.2021  miestny  poplatok  za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 3
Predmet úpravy VZN

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho 
ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z.z..

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:

            a)  stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu
            b)  určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
            c)  stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
      3.   Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
      4.   Pravidlá zberu a zhodnotenia druhotných surovín právnickými osobami a fyzickými   
            osobami-podnikateľmi sú určené vo VZN o zbere a likvidácii komunálneho odpadu
            a drobného stavebného odpadu. 

§ 4
Sadzby poplatku

1. Obec Černochov stanovuje sadzbu poplatku za komunálny odpad:  

a) u fyzických osôb vo výške 0,0329 na kalendárny deň a osobu, čo predstavuje 12,00 €
na osobu za kalendárny rok v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať
poplatník podľa  § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci trvalý



pobyt  alebo  prechodný  pobyt  alebo  počas  ktorých  nehnuteľnosť  užíva  alebo  je
oprávnený ju užívať.

b) u fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb ako poplatníkov poplatníka podľa 
§ 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je výška 
poplatku 12,00 € x ukazovateľ dennej produkcie

c) Obec Černochov stanovuje sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad bez škodlivých
látok vo výške 0,020 € za 1 kg drobného stavebného odpadu bez škodlivých látok 
odovzdaného prostredníctvom obce.

2. Ukazovateľ dennej produkcie komunálnych odpadov v roku je súčet priemerného počtu
zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie znížený o počet osôb, ktoré majú v obci
trvalý alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 1.

3. Vyvezená bude iba zberná nádoba (110 l) označená nálepkou, ktorá sa po zaplatení 
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nalepí na zbernú 
nádobu (110 l). Každá domácnosť:
- 1 až 4 členná bude môcť vyviezť na 1 vývoz 1 zbernú nádobu (110 l)
- 5 až 8 členná bude môcť vyviezť na 1 vývoz 2 zberné nádoby (110 l)

4.  Sadzba poplatku podľa bodu 1 je nastavená tak, aby výnos z poplatku neprekročil
celkové náklady obce na zabezpečenie  činnosti  nakladania  s  komunálnymi  odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných
nádob,  pričom  sú  náklady  znížené  o  výnosy  obce  zo  zhodnotenia  recyklovateľných
zložiek odpadu a sa použije výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie
KO a DSO.

§ 5
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku

1.1. Obec v zmysle  § 81 zákona č.  582/2004 Z.z.  vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé
zdaňovacie  obdobie.  Vyrubený  poplatok  je  splatný  do  15 dní  odo  dňa  nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.

1.2. Obec môže určiť  platenie  poplatku v splátkach,  pričom splátky poplatku sú splatné  v
lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

§ 6
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere

1. Poplatok  je  možné  uhradiť  na  základe  identifikačných  údajov,  ktoré  obdrží  platiteľ
v písomnej forme od správcu poplatku:
a) bezhotovostným prevodom alebo
b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo
c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Černochove.

§ 7
Vrátenie, zníženie a odpustenie 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 (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu,

zánik práva užívania nehnuteľností a pod.)

3. Obec na základe písomnej žiadosti poskytne úľavu v bežnom zdaňovacom období vo výške
30 % zo základnej sadzby, ak poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že
viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval  na území obce
Černochov:

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.

4.  Obec  na  základe  písomnej  žiadosti  poplatok  odpusti  za  obdobie,  za  ktoré  poplatník
správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava  alebo  sa  nezdržiaval  na  území  obce  Černochov.  Podkladmi  pre  odpustenie
poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka
mimo obce Černochov, a to:

– potvrdenie  o  prechodnom  pobyte  na  území  SR  spolu  s  potvrdením  o  zaplatení
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v mieste prechodného pobytu.

5. Poplatník uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa odseku 3 a 4 podľa
podmienok a na základe podkladov ustanovených v § 7 tohto VZN najneskôr do 90 dní po
skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.
Jednotlivé druhy úľav nie je možné uplatniť súčasne. Ak u jedného poplatníka vznikne nárok
na zníženie poplatku z viacerých dôvodov podľa tohto nariadenia súčasne, uplatní sa zníženie
poplatku najvýhodnejšie pre poplatníka. 

6. 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). V prípade, že doklad nie je v slovenskom jazyku
alebo v českom jazyku,  je potrebné k dokladom predložiť aj  preklad,  pričom sa vyžaduje
úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.

7. V prípade, ak poplatník má nedoplatky za predchádzajúce obdobia, nevzniká mu nárok na
žiadnu úľavu.

§ 8
Postup obce proti tvrdosti zákona

Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.



§ 9
Záverečné ustanovenie

1. Na konanie vo veciach miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
sa vzťahujú: zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v  znení neskorších
zmien a doplnkov a zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Na tomto VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Obce 
Černochov sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Černochove dňa:   …............... 2020 
uznesením č. …../2020.
3. Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Černochov  č. 2/2015 vrátane
všetkých dodatkov.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021.

                                                                                                                                             
                                                                                                    Angela Kálmánová
                                                                                                      starostka obce
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