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Obec Čičmany v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov sa ustanoveniami § 77, § 78, § 8O, § 81, §82, § 83 , a § 103 
ods. 1 a 2 zákona 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 

 
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE O MIESTNOM POPLAT KU 

ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
 

č.  7/2011 
 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 
§ 1 

 
Obecné zastupiteľstvo v Čičmanoch podľa § 11 ods. 4 písm. d, zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o , že v nadväznosti na § 98 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady  z a v á d z a  s účinnosťou od 1. januára 2012 miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady.  
 
 

Čl. I 
 Predmet poplatku, za zda ňovacie obdobie 

§ 2 
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stave bné odpady 

 
1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Čičmany. 
2. Zdaňovacím obdobím, za ktoré sa vyberá poplatok je kalendárny rok.  

 
 

Čl. II 
§ 3 

Poplatník 
 

1. Poplatok platí poplatník, ktorým je: 
a) fyzická osoba, ktorá má v obci Čičmany trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je 

na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt nebytový priestor, pozemnú stavbu 
alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, pozemok v zastavanom území obce 
okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako 
vodná plocha, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast (ďalej len 
nehnuteľnosť) na iný účel ako na podnikanie. 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 
na území obce Čičmany na iný účel ako na podnikanie. 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území obce Čičmany na účel podnikania. 

2. Poplatok od poplatníka v stanovenej výške vyberá obec, za vybraný poplatok ručí: 
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a) vlastník nehnuteľnosti: ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých 
spoluvlastníkov, alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok 
ručí zástupca určený spoluvlastníkmi, ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, 
obec Čičmany určí spomedzi 

b) vlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,   
c) ak vlastník nehnuteľnosti je štát alebo obec, platiteľom je správca 
d) ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka 

môže za ostatných členov tejto domácnosti prevziať jeden z nich. Povinnosti 
poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť iná osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava 
mimo Slovenskej republiky, alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny, je 
osoba, ktorá za iného plní  povinnosti poplatníka povinná oznámiť to obci. 

Čl. III 
§ 4 

Sadzba poplatku 
V obci je zavedený kombinovaný zber (vývoz smetných nádob FO- 2 x mesačne, pre PO na 
základe prihlášky)  Sadzba poplatku je stanovená vo výške: 
 
1.  Množstvový zber pod ľa § 78 odst. 1 písm. a) : 

a) Sadzba poplatku pre fyzické osoby je 1,96 eura (110 l) a 3,90 eura (240 l) za vývoz 
jednej  nádoby spolu s úložným a bude prepočítaná na počet vývozov 
z domácnosti. 

 
Sadzba poplatku pre právnické osoby je stanovená : 
     1. nájom 1 100 litrový nádobu 
         - výška nájmu 1 nádoby na mesiac             7,14 eur  
         - vývoz jednej nádoby                                14,30 eur 
         - úložné podľa váhy                                    11,83 eur 
     2. vlastná  240 litrová nádoba 
         - vývoz 1 nádoby                                         2,86 eur 
         - úložné podľa váhy                                     2,82 eur  
     3. vlastná 110 litrová nádoba 
         - vývoz 1 nádoby                                         1,43 eur 
         - úložné podľa váhy                                     1,41 eur 

 
sadzba poplatku za  VOK je stanovená pod ľa skuto čných nákladov za vývoz 
a úložné v tonách.  

         - poplatok bude vyberaný na základe dodatočne vyrubeného poplatku za odpady. 
 

2. Sadzba poplatku pod ľa § 78 odst. 1 písm. b) pre rodinné domy, chaty a chalupy, 
rekreačné domy  trvale neobývané  ktoré nemajú smetné nádoby sa určuje sadzba 
0,1659 € na jeden kilogram  komunálnych odpadov alebo drobných  stavebných 
odpadov za kalendárny deň stanovený na počet 10 dní v mesiaci, t.j. 19,908 eur 
(19,90)  za kalendárny rok. Ak má rekreačný dom, chata ,chalupa smetnú nádobu, 
určuje sa sadzba podľa počtu vývozov,  minimálne 6 vývozov za kalendárny rok, 
uloženie a zneškodnenie odpadov na skládke odpadov. 

       
Čl. IV 
§ 5 

Určenie výšky poplatku 
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V obci ja zavedený kombinovaný zber, obec určuje poplatok za určené obdobie ako : 
 
1. a) - za  trvale obývanú nehnute ľnos ť sa stanovuje podľa počtu vývozov minimálne 6  

vývozov  za kalendárny rok a  uloženie  a zneškodnenie odpadov na skládke odpadov. 
       b)  - za poplatníkov podľa tohto VZN Čl. II § 3 b, c, sa poplatok vyberie podľa počtu 
vývozov 1 100 a 240 litrových nádob, spolu s poplatkom za prenájom na základe určenej 
výšky nájmu firmou T+T  Žilina, a.s. a poplatkom za uloženie a zneškodnenie odpadov na 
skládke odpadov. 
 
2. Splatnos ť poplatku sa stanovuje: 
      a) u poplatníkov podľa Čl. II § 3 odst.1 písm. a) tohto VZN k termínu do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 
      b) u poplatníkov podľa Čl. II § 3 ods.1 písm. b, c,  tohto VZN v termíne do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru do 170 eur. Nad 170 eur v troch rovnakých 
splátkach: 1.  do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru,  
                 2.  31. 5. príslušného roka, 
                 3.  30.9.  príslušného roka.  

Čl. V 
Ohlásenie a vyrubenie poplatku 

 
1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,  odo 

dňa keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od 
skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade, ak došlo k zmene 
už ohlásených údajov, ohlásiť obci Čičmany:  

 
             a) fyzická osoba - svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, 
adresa prechodného pobytu, 
             b) podnikateľ alebo právnická osoba (podľa Čl. II ods. 1 písm. b) alebo c) - názov 
alebo obchodné meno firmy, sídlo a miesto podnikania, identifikačné číslo, 
             c) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka, 
             d) údaje rozhodujúce pre určenie poplatku spolu s ohlásením predloží aj doklady  
potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje  zníženie alebo odpustenie poplatku aj 
doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 
 
2. Poplatník je oprávnený podať obci odhlásenie v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť  platiť 

poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie  poplatku z 
dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať. 
 

3. Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. 
 
 

ČI.VI 
§ 6 

Všeobecné ustanovenia 
 

Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok ako bol povinný uhradiť, obec preplatok poplatníkovi 
vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia 
tejto skutočnosti, najneskôr však 30 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol 
poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť poplatok nižší ako 3,00 eurá.  
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 Poplatok podľa platobného výmeru je možné uhrádzať v hotovosti do pokladnice obce 
Čičmany alebo bezhotovostným stykom na účet obce Čičmany VÚB a.s.  číslo účtu 
25723432/0200, VS/príslušný rok. 
Žiadosti a doklady vzťahujúce sa k miestnemu poplatku komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady sa môžu postupovať na OcÚ Čičmany písomne alebo osobne. 

 
 

ČI.VII 
§ 7 

Prechodné a závere čné ustanovenie 
 

1.  Obecné zastupiteľstvo obce Čičmany sa na tomto  Všeobecne záväznom nariadení                                                 
o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa 13.12. 
2011 uznesením č.54/2011. 
 
2. Týmto sa ruší VZN obce č. 1/2010 za dňa 22.11. 2010. 
 
3. Všeobecné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1. 2012 
 
 
 
V Čičmanoch dňa 13. 12.  2011 
                                                                                     
 
 
                                                                                                     Mgr. Natália Dubnicayová , v.r. 
                                                                                                     starostka obce 
 
 
 
Návrh vyvesený : 28.11. 2011                         Schválené VZN vyvesené: 15.12.2011 
Návrh zvesený :   14.12.2011                          Schválené VZN zvesené:   30.12.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


