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ZNÍŽENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD v roku 2019 
 
Žiadosť o zníženie poplatku za odovoz komunálneho odpadu podávajú k 31.01.2019 
obyvatelia, ktorí požiadali v predchádzajúcich rokoch o zníženie poplatku za odvoz 
komunálneho odpadu z dôvodu štúdia, alebo zamestnania, a nenastali zemny v študijnom 
alebo zamestnaneckom pomere k 31.01.2019.  
Zmeny nastávajúce počas roka 2019 je potrebné nahlásiť do 30 dní odo dňa vzniku zmeny, 
t.j. vznik poplatkovej povinnosti, alebo podávanie žiadosti, ktoré sa týkajú zníženia alebo 
oslobodenia od povinnosti platenia za odvoz komunálneho odpadu. Žiadosť o zníženie, alebo 
odpustenie poplatku sa podáva spolu s hodnoverným dokladom na preukázanie skutočnosti. 
Žiadosť o zníženie poplatku za odovz komunálneho odpadu podáva: 
Študent, ktorý 

  viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce 
a je ubytovaný v zariadení poskytujúcom ubytovanie (s výnimkou študentov denne 
dochádzajúcich) 
Treba predložiť žiadosť o zníženie poplatku a potvrdenie školy, potvrdenie o 
o ubytovaní na internáte, potvrdenie o  pobyte, nájomnú zmluvu, prípadne iný 
doklad preukázujúci ubytovanie v mieste štúdia okrem čestného prehlásenia. 

Poplatník, ktorý 
pracuje mimo obce na území Slovenskej republiky (s výnimkou denne 
dochádzajúcich) a viac ako 90 dní  v zdaňovacom období sa z tohto dôvodu 
nezdržiaval na území obce. 
Treba predložiť žiadosť o zníženie poplatku a potvrdenie od zamestnávateľa, 
potvrdenie o ubytovaní v ubytovacom zariadení, potvrdenie o  pobyte,  prípadne iný 
doklad preukazujúci ubytovanie v mieste pracoviska okrem čestného prehlásenia 
 
ak poplatník pracuje v zahraničí a viac ako 90 dní v zdaňovacom období  sa 
nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce. 
Treba predložiť žiadosť o zníženie poplatku a potvrdenie od zamestnávateľa, 
pracovnú zmluvu príp. iný doklad preukazujúci prácu v zahraničí okrem čestného 
prehlásenia. 
 

ODPUSTENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD v roku 2019 
  

V súlade s § 82 odst.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon“)  Obec Hrhov poplatok 
odpustí za obdobie, v ktorom platiteľ: 

a)     preukáže, že poplatník sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období dlhodobo zdržiava 
alebo zdržiaval v zahraničí (žije v zahraničí). 
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Treba predložiť žiadosť o odpustenie poplatku a  potvrdenie o pobyte na území iného štátu, 
potvrdenie o bývaní na území iného štátu alebo iný doklad preukazujúci bývanie na území 
iného štátu príp. čestné prehlásenie platiteľa. 

b)    preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období zdržiava alebo zdržiaval 
v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti, v zariadení sociálnych služieb, v ústave 
na výkon trestu odňatia slobody mimo územia obce. 
Treba predložiť žiadosť o odpustenie poplatku a  potvrdenie o umiestnení poplatníka 
v takomto zariadení a iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum začiatku pobytu a dátum 
ukončenia pobytu v takomto zariadení. 

c)     ktorý má na území Obce Hrhov trvalý pobyt a viac ako 90 dní v zdaňovacom období 
sa zdržiava alebo zdržiaval mimo obce na území SR a preukáže, že za bežné zdaňovacie 
obdobie zaplatil poplatok v mieste skutočného pobytu. 
Treba predložiť žiadosť o odpustenie poplatku a potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste 
skutočného pobytu, nájomná zmluva. 

  
ZNÍŽENIE ALEBO ODPUSTENIE POPLATKU BUDE UPLATNENÉ IBA TOMU POPLATNÍKOVI, 

KTORÝ SI PLNÍ RIADNE POPLATKOVÚ POVINNOSŤ A NEMÁ EVIDOVANÉ NEDOPLATKY 
Z POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DSO 

  
 
 


