Všeobecne záväzné nariadenie obce Čerhov č. 2/2021
o miestnom poplatku odpady

Návrh VZN č. 2/2021 vyvesený na úradnej tabuli obce Čerhov dňa: 23.11.2020
Návrh VZN č. 2/2021 zvesený z úradnej tabule dňa: 07.12.2020

Obecné zastupiteľstvo v Čerhove
v zmysle § 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 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
sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Čerhov č. 2/2021 o miestnom poplatku za odpady.
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady (ďalej len KO) a drobné stavebné
odpady (ďalej len DSO) 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 Čerhov týmto VZN ukladá s účinnosťou od 01.01.2021 miestny poplatok za odpady.
§3
Predmet úpravy VZN
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho poplatku za:
a.) podľa § 77 ods. 1, písm. a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom
b.) podľa § 77 ods. 1, písm. b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym
odpadom, okrem biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od
poplatníkov podľa odseku 2 písm. b) a c),
c.) podľa § 77 ods. 1, písm. c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa
nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, od poplatníkov podľa odseku 2 písm. a),
d.) podľa § 77 ods. 1, písm. f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci
nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu
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 1 kalendárny rok.

§4
Sadzby poplatku
1. Obec Čerhov stanovuje sadzbu poplatku za KO nasledovne:
a.) pri nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie podľa počtu osôb prihlásených na trvalý pobyt
v obci Čerhov nasledovne:
6,00 € za každú osobu s trvalým pobytom (v cene sú 2 žetóny na osobu)
Po vyčerpaní zakúpených žetónov sa stanovuje výška sadzby za každý ďalší žetón 2,00 €.
b.) pri záhradných a rekreačných chatách slúžiacich na individuálnu rekreáciu nasledovne:
4,00 € za nehnuteľnosť (v cene je 1 žetón).
c.) pri podnikateľoch a PO so zamestnancami, ktorí sú podnikateľmi mimo ubytovacích
zariadení s prevádzkou na území obce Čerhov nasledovne:
60,00 € za zariadenie (v cene je 18 žetónov).
d.) pri FO a PO so zamestnancami, ktorí vlastnia alebo majú v prenájme nehnuteľnosť v obci
Čerhov slúžiacu na poskytovanie ubytovacích a rekreačných služieb sa určuje sadzba
nasledovne:
0,50 € na osobu a prenocovanie.
e.) za 1100 litrový kontajner určený na KO je poplatok stanovený na 20,00 € za kontajner.
2.

Obec Čerhov stanovuje sadzbu poplatku za DSO nasledovne:
a.) 10,00 € za 1 t DSO bez obsahu škodlivín, ktorého odvoz určí obec podľa vopred
dohodnutého termínu s občanom, ktorý sa nahlási na obecný úrad.
DSO definuje § 80, ods. 5, Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

3. Obec Čerhov stanovuje sadzbu poplatku za objemný odpad nasledovne:
a.) 33,00 € za 1 t bez obsahu škodlivín, ktorého odvoz určí obec podľa vopred dohodnutého
termínu s občanom, ktorý sa nahlási na obecný úrad.
4. Obec Čerhov stanovuje sadzbu poplatku za biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
nasledovne:
a.) 2,00 € za nádobu.
§5
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
1.

2.

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.
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

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

§7
Vrátenie poplatku
1.

2.

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.
Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
Napr.:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik
práva užívania nehnuteľností a pod.)
§8
Zníženie a odpustenie poplatku

1 . Obec na základe písomnej žiadosti oslobodí od poplatku za KO občanov, ktorí sa preukážu, že
sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiavajú na území obce Čerhov. Podkladom pre
odpustenie poplatku za KO je čestné prehlásenie, že sa občan nezdržiava v určenom
zdaňovacom období na území obce viac ako 90 dní.
2. Nárok na odpustenie poplatku zaniká, ak si poplatník neuplatní nárok na jeho odpustenie do
30. novembra príslušného kalendárneho roka.
3. Obec Čerhov môže podľa aktuálnej evidencie obyvateľstva poplatok za KO odpustiť tým
občanom, o ktorých má vedomosť, že sa v obci nenachádzajú viac ako 90 dní príslušného
kalendárneho roka.
§9
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čerhov č. 1/2016 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§ 10
Záverečné ustanovenie
Toto VZN bolo prerokované a schválené obecným zastupiteľstvom na zasadnutí dňa: 07.12.2020.
uznesením č. 89/2020.
Toto VZN bolo vyhlásené na úradnej tabuli obce Čerhov dňa: 07.12.2020
Toto VZN je účinné 01.01.2021.
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