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Všeobecne záväzné nariadenie obce Čremošné č.  2/2013 

o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

 

Obec Čremošné, Obecné zastupiteľstvo v Čremošnom 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 § 77 a nasled.  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 Čremošné 

 

 

§ 1 

Základné ustanovenie 

Obec Čremošné týmto VZN ukladá s účinnosťou od 01.01.2014 miestny poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

§ 2 

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. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 

 

§3 

Poplatník 

1. Poplatníkom je fyzická osoba (ďalej len „FO“), ktorá je majiteľom nehnuteľnosti v katastrálnom 

území obce Čremošné  

§ 4 

Sadzby poplatku 

1. Pre poplatníka ako FO je sadzba poplatku stanovená vo výške  0,0320 EUR za osobu 

a kalendárny deň (12,00 EUR/rok)  

 

§ 5 

Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku 

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. 

2. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách 

určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. 

 

§ 6 

Vymáhanie nedoplatku 

1. V prípade nezaplatenia poplatku, zároveň po doručení výzvy na zaplatenie  za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady sa nedoplatok postúpi na vymáhanie príslušnému exekútorovi. 

 

 

 

§ 7 

Zrušovacie ustanovenie 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čremošné č. 1/2011 

 



2 

 

§ 8 

Záverečné ustanovenie 

Obecné zastupiteľstvo v Čremošnom sa uznieslo na vydaní tohto VZN č. 2/2013 na svojom zasadnutí 

dňa 11.12.2013 uznesením č.31/2013 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2014 

Postup pri odpustení, znížení alebo vrátení poplatku upravuje osobitný predpis. 

 

 

 

 

 

 

 

V Čremošnom, dňa 11.12.2013  

   

 

     

       

                ......................................... 

                Bc. Zuzana Chorváthová  

              starostka obce 

  

 

 

 


