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NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Mesta Čierna nad Tisou č. 5/2019
o poplatku za komunálne odpady a s drobné stavebné odpady
Mesto Čierna nad Tisou v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4
písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Mestské zastupiteľstvo v Čiernej nad Tisou podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98
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“) zavádza
s účinnosťou od 01. januára 2020 „poplatok“.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) 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 na území mesta
Čierna nad Tisou.
3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
4. Toto VZN je záväzné pre všetky právnické a fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi pochádzajúcimi
z územia mesta Čierna nad Tisou.
5. Mesto nemá zavedený množstvový zber.
6. Správu poplatku vykonáva Mesto Čierna nad Tisou (ďalej len „správca poplatku“).
Článok 2
Poplatník
1. Poplatníkom je:
a) fyzická osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo
ktorá je na území mesta oprávnená užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo
jej časť,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území mesta na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta na účel podnikania.
2. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1,
a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
3. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť mestu vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť údaje rozhodujúce na
určenie poplatku.
Článok 3
Sadzby poplatku
1. Mesto Čierna nad Tisou ustanovuje pre fyzické osoby sadzbu poplatku 0,058 Eur za osobu
a kalendárny deň.
Poplatok sa pre poplatníka určí (paušálny zber) ako súčin sadzby poplatku a počtu
kalendárnych dní v roku, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v meste trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený užívať.
2. Mesto Čierna nad Tisou ustanovuje pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov
sadzbu poplatku za osobu a kalendárny deň a hodnotu koeficientu ukazovateľa dennej
produkcie komunálnych odpadov, ktorá je nasledovná:

Typ zariadenia

Ubytovacie
Školské a predškolské
Reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské
služby
Kancelárie, úrady, bankové inštitúcie, slobodné
povolania,
priemysel,
doprava,
ďalšie
podnikateľ.
subjekty a iné právnické osoby, ktoré vlastnia
nehnuteľnosť na území mesta Čierna n/Tisou

Sadzba
poplatku

Hodnota
koeficientu

0,109
0,109
0,109

0,41
0,11
0,1

0,109

1

Poplatok sa pre poplatníka určí ako súčin počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období
a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.
Článok 4
Postup mesta pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
1. Mesto v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé
zdaňovacie obdobie.

2. Vyrubený poplatok do výšky 39 Eur je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia. Vyrubený poplatok nad 39 Eur je splatný v dvoch splátkach,
prvá splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka do
30. septembra príslušného roka.
3. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, mesto vyrubí
pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do
konca príslušného roka. Vyrubený poplatok je splatný naraz do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti, pokiaľ správca poplatku neurčí v rozhodnutí splatnosť inak.
Článok 5
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
1. Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ
v písomnej forme od správcu poplatku:
a) bezhotovostným prevodom na určený účet správcu poplatku,
b) hotovostným vkladom na určený účet správcu poplatku,
c) v hotovosti do pokladne správcu poplatku pri platbách do 300 eur.
Článok 6
Vrátenie poplatku
1.

Ak poplatník uhradil poplatok vo vyššej sume ako bol povinný uhradiť, mesto mu vráti
poplatok alebo jeho pomernú časť na základe písomnej žiadosti, ktorú podá v lehote
jedného mesiaca, 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 mesta
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr. zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu,
zánik práva užívania nehnuteľnosti a pod.)
c) úmrtie člena poplatníka.

3. Mesto preplatok poplatníkovi vráti na základe žiadosti do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti
rozhodnutím. Preplatok nižší ak 3,00 Eur mesto nevracia.
4.

Právnická osoba alebo podnikateľ sú povinní doložiť doklad o ukončení podnikateľskej
činnosti na území mesta Čierna nad Tisou alebo doklad o zrušení prevádzky na
území mesta najneskôr do 30 dní od zmeny, ktorá má za následok vrátenie poplatku alebo
jej pomernej časti.

5. Ak daňový subjekt v žiadosti neuvedie číslo účtu v peňažnom ústave, na ktorý má správca
dane poplatok vrátiť, správca dane vráti poplatok poštovou poukážkou.

Článok 7
Zníženie alebo odpustenie poplatku
1. Mesto na základe písomnej žiadosti poplatok zníži:
a) študentovi o 30 % , ktorý preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období
nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Čierna nad Tisou. Ako doklad
preukazujúci status žiaka alebo študenta predloží potvrdenie o návšteve školy, len ak
študent navštevuje školu so sídlom mimo územia SR. Ak ide o žiaka, ktorý navštevuje
školu so sídlom na území SR poskytne poplatník mestu:
- 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
- potvrdenie o návšteve školy spolu s potvrdením o ubytovaní alebo nájomnú zmluvu.
Potvrdenia o návšteve školy vydané začiatkom školského roka sú uznané na
nasledujúce zdaňovacie obdobie (kalendárny rok),
b) držiteľom ZŤP preukážok o 20 % , ak predložia fotokópiu preukazu. Od držiteľov
preukazu, ktorí v predchádzajúcich rokoch splnili túto podmienku, t.j. predložili žiadosť
spolu s fotokópiou preukazu ZŤP, sa táto povinnosť opakovane nepožaduje,
c) poplatníkom o 100 % za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že v určenom
období dlhodobo pracuje mimo mesta Čierna nad Tisou, a ak je zamestnanie spojené
s ubytovaním v inom meste, pričom za dlhodobé obdobie sa na účely určenia poplatku
považuje obdobie viac ako 90 dní v zdaňovacom období nepretržite.
Poplatník preukazuje skutočnosti, ktoré ho oprávňujú na toto zníženie poplatku najmä:
- pracovnou zmluvou (v prípade uzavretia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú, je
poplatník povinný predložiť každoročne potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní
pracovného pomeru)
- potvrdením zamestnávateľa
- potvrdením o ubytovaní
- alebo iný hodnoverný doklad.
2. Mesto bez písomnej žiadosti zníži poplatok fyzickým osobám starším ako 62 rokov
o 20 % od roku, v ktorom dovŕšili 62 rokov veku.
Poplatníkovi, ktorý je starší ako 62 rokov správca poplatku zníži poplatok na základe
údajov z evidencie obyvateľstva.
3. Mesto na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí:
a) poplatníkovi, ktorý z rôznych dôvodov platí poplatok inej obci, ktorého skutočnosť
preukáže rozhodnutím o vyrubení poplatku v danej obci súčasne s dokladom
o uskutočnenej platbe poplatku,
b) poplatníkovi, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí a túto skutočnosť preukáže
hodnoverným dokladom, alebo ktorý na evidencii obyvateľstva požiadal o dočasné
vyškrtnutie z trvalého pobytu.

-

Hodnoverným dokladom, z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v
zdaňovacom období v zahraničí je najmä:
- potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v
zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí alebo
pracovná zmluva (v prípade uzavretia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú, je poplatník
povinný každoročne predložiť potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného
pomeru) alebo
potvrdenie o činnosti vykonávanej v zahraničí alebo
potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí alebo
potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo
doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (úrad prihlasovania obyvateľstva,
rezidentské povolenie) alebo
potvrdenie o štúdiu v zahraničí alebo
alebo iný relevantný doklad,
c) poplatníkovi, ktorý sa nachádza v nápravno-výchovnom zariadení, vo výkone
väzby alebo trestu a túto skutočnosť preukáže potvrdením nápravno-výchovného
zariadenia,
d) poplatníkovi, ktorému je poskytovaná služba zdravotnej starostlivosti pobytovou
formou a túto skutočnosť preukáže potvrdením príslušného zariadenia,

4. Ak predložený doklad nie je v slovenskom, českom alebo maďarskom jazyku, poplatník
doloží úradný preklad cudzojazyčného textu do slovenského jazyka. Doklad nie je
možné nahradiť čestným vyhlásením.
5. Poplatník si môže uplatniť nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa odsekov
1 a 3 na nové zdaňovacie obdobie (kalendárny rok) na základe žiadosti, ku ktorej sú
predložené príslušné doklady vždy najneskôr do 28. februára príslušného roka.
6. V priebehu zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka) si môže uplatniť nárok na
zníženie alebo odpustenie poplatku na základe žiadosti, ku ktorej sú predložené
príslušné doklady vždy v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali zmeny skutočností, a to:
a) od vzniku povinnosti platiť poplatok, súčasne so splnením oznamovacej povinnosti,
b) od zmeny už nahlásených údajov,
c) od zániku poplatkovej povinnosti.
7. Ak si poplatník neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku určeným
spôsobom a v určenej lehote, tak mu tento nárok v príslušnom zdaňovacom období
zaniká. Poskytnutie zníženia alebo odpustenia je podmienené splnením podania
písomnej žiadosti.
8. Predložené doklady musia hodnoverným spôsobom preukazovať nárok na daný druh
úľavy a musia byť aktuálne (nie staršie ako jeden rok).
9. V prípade, ak má občan nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobia, nevzniká
mu nárok na žiadnu úľavu.

Článok 8
Postup mesta proti tvrdosti zákona
1. Mesto môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

Článok 9
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje VZN Mesta Čierna nad Tisou č. 3/2012
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ako aj Dodatok č. 1 k VZN
č. 3/2012.
2. Toto VZN č.6/2019
..... Mesta Čierna n/T o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
16.12.2019
odpady schválilo Mestské zastupiteľstvo v Čiernej nad Tisou dňa ...............................
19/12/2019
uznesením č. ............................
3. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 26.11.2019
17.12.2019
4. Toto VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta dňa ................................
..... Mesta Čierna n/T o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
5. VZN č. 6/2019
odpady nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020.

Ing. Marta Vozáriková
Primátor mesta

