
Vážení občania, vážení daňovníci! 

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa 2020 

Informujeme Vás, že v termíne do 31.1.2020 je povinný daňovník podať priznanie, 

alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa a to za nehnuteľnosť, 

ktorú nadobudol v roku 2019 a to kúpou, darom, rozhodnutím súdu, dedením a pod., 

za psa, ktorého nadobudol a doteraz nepriznal. 

Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane podaním priznania 

k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie 

obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane 

(občania v hmotnej núdzi, držitelia ZŤP preukazu, majitelia psov ktorí dovršili 70 rokov 

v roku 2019 a skôr.), najneskôr v lehote na podanie priznania, teda do 31.01.2020, inak 

nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. Obec Hrhov zníži výšku dane z 

nehnuteľnosti na základe písomnej žiadosti daňovníka.  

K žiadosti o zníženie dane z nehnuteľnosti je potrebné priložiť:  

a) fotokópiu preukazu ZŤP 

b) potvrdenie o hmotnej núdzi od úradu práce a sociálnych vecí 

 

Poplatok za komunálny odpad 2020 

Priznanie k poplatku za komunálne odpady sa podáva do 30. dní odo dňa vzniku alebo 
zániku poplatkovej povinnosti počas kalendárneho roka (napr. prisťahovanie osoby, 
novorodené dieťa, odsťahovanie osoby, úmrtie člena domácnosti).  

Poplatník uplatní nárok na zníženie poplatku alebo oslobodenie od poplatku podaním 

žiadosti s prílohami na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na 

zníženie alebo oslobodenie od poplatku (držitelia ZŤP preukazu, občania ktorí dovršili 

70 rokov v roku 2019 a skôr., občania v hmotnej núdzi), najneskôr v lehote na podanie 

žiadosti, teda do 31.01.2020, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. 

K žiadosti o zníženie poplatku je potrebné priložiť:  

a) fotokópiu preukazu ZŤP 

b) potvrdenie o hmotnej núdzi od úradu práce a sociálnych vecí 

 

Žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku za odovoz komunálneho odpadu sa 
podávajú každý rok do 31. januára. Obec Hrhov odpustí alebo vráti poplatok alebo jeho 
pomernú časť poplatníkovi na základe jeho písomnej žiadosti, alebo oznámenia zmien 
skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku poplatníkovi ktorý preukáže, že viac 
ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Hrhov, 
najmä na základe nasledovných podkladov: 



a) Potvrdenie o návšteve školy súčasne s potvrdením o ubytovaní (potvrdenie 
internátu alebo súkromného ubytovateľa) 

b) Pracovná zmluva uzatvorená v aktuálnom zdaňovacom období, resp. potvrdenie 
zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru súčasne s potvrdením o ubytovaní  

c) Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, resp. potvrdenie o aktuálnom trvaní 
nájomného vzťahu súčasne s čestným vyhlásením poplatníka alebo osoby, ktorá za 
neho plní povinnosti poplatníka o počte dní, počas ktorých sa v zdaňovacom období 
nezdržiava(l) na území obce Hrhov  

d) Potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci a potvrdenie o platení poplatku 
z odvoz komunálneho odpadu v mieste prechodného pobytu 

e) Potvrdenie o platení poplatku z odvoz komunálneho odpadu v mieste trvalého 
pobytu - za základe týchto podkladov sa poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý má v obci 
Hrhov prechodný pobyt. 

f) Právoplatný rozsudok o výkone trestu odňatia slobody alebo potvrdenie 
o umiestnení vo vyšetrovacej väzbe.  

g) Potvrdenie o umiestnení poplatníka v ústavnej starostlivosti (domov dôchodcov, 
detský domov, reedukačné centrum a pod.) alebo právoplatné rozhodnutie súdu 
o nariadení ústavnej starostlivosti. 

Podklady na preukazovanie nároku na zníženie poplatku  nie je možné nahradiť 
výlučne čestným prehlásením poplatníka alebo osoby, ktorá za neho plní 
povinnosti poplatníka. 

Bližšie informácie dostanete osobne na Obecnom úrade v Hrhove, alebo na 

telefónnom čísle: 058/7961586. Tlačivá sú k dispozícii na Obecnom úrade v Hrhove, 

alebo na webovej stránke obce www.hrhov.sk v záložke dokumenty. 
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