Smernica k VZN o poplatku za komunálny odpad k poskytnutiu zliav
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť meno, priezvisko, dátum
narodenia, adresu trvalého alebo prechodného bydliska, identifikačné údaje ostatných členov
domácnosti, údaje rozhodujúce na určenie poplatku.

(1) Obec poplatok odpustí na základe žiadosti a doloženia dokladov za obdobie, počas
ktorého sa poplatník
a) viac ako 90 dní zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
b) viac ako 90 dní zdržiava mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania alebo
c) prechodného pobytu v inej obci po predložení potvrdení o zaplatení poplatku v inej obci.
(2) Obec zníži o 50 %
a) poplatníkovi, ktorý navštevuje školu mimo obce, s výnimkou študentov denne
dochádzajúcich
(3) Obec zníži o 10%
a) poplatníkom, u ktorých je zabezpečený zvoz komunálneho odpadu v období od 1. 4. do
31.10.pre poplatníkov – vlastníkov nehnuteľnosti na území katastra obce, ktorú užíva alebo je
oprávnená užívať fyzická osoba, ak túto nevyužíva na podnikanie a nemá v obci trvalý
a prechodný pobyt (napr. rekreačná a záhradná chata, chalupy, záhrady a pod.)
b) na základe žiadosti osobe – poplatníkovi, ktorý v sledovanom období dosiahne 70 rokov
veku na základe údajov z evidencie obyvateľstva
c) na základe žiadosti, ak je poplatník fyzickou osobou s preukazom ZŤP a preukáže túto
skutočnosť potrebnými dokladmi – preukaz ZŤP, ktorý bol platný k 1.1., príslušného
kalendárneho roka
(4) Zníženie podľa ods. 1 je potrebné uplatniť a preukázať originálom príslušného dokladu

( potvrdenie o zamestnaní, doklad o prechodnom pobyte, nájomná zmluva) do 30 dní odo
dňa vzniku nároku na zníženie, najneskôr do 30.1. bežného roka.
Zníženie podľa ods. 2 je potrebné uplatniť a preukázať originálom príslušného dokladu
(potvrdenie o návšteve školy spolu s potvrdením o ubytovaní ( ubytovací preukaz, nájomná
zmluva) do 30 dní odo dňa vzniku nároku na zníženie najneskôr do 31. októbra. Ak študent
nepredloží do uvedeného termínu príslušné doklady o návšteve školy, resp. potvrdenie
termínu ukončenia školy, poskytnuté zníženie poplatku sa zruší a vyrubí sa dodatočným
platobným výmerom na celé obdobie.
(5) Ak príslušné doklady nie sú v slovenskom alebo českom jazyku je potrebné doložiť
k dokladom aj preklad (nie je potrebný úradný preklad) spolu s čestným prehlásením s úradne
overeným podpisom, že preklad súhlasí s originálom . Žiaden doklad na zníženie alebo
odpustenie nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom v Hrabušiciach,
Uznesením OZ č. 382/1/2013 zo dňa 23.01.2013

