
 
POPLATOK   ZA   KOMUNÁLNY  ODPAD – FYZICKÉ  OSOBY 

 
Obec Pušovce vyberá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. 
a všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady v znení  
neskorších doplnkov. 
  

ROČNÁ SADZBA DANE:  
• poplatok za osobu a kalendárny deň je 0,027 eura (za rok 10 eur) 
• poplatok za nehnuteľnosť, ak vlastník nehnuteľnosti nemá na území obce trvalý a prechodný pobyt je 
za osobu a kalendárny deň 0,027 eura (za rok 10 eur) 
  

OHLASOVACIA POVINNOS Ť vzniku poplatkovej (daňovej) povinnosti: 
Každá fyzická osoba (ďalej len poplatník) je povinná do 30 dní odo dňa vzniku trvalého pobytu alebo 
odo dňa prechodného pobytu alebo odo dňa oprávnenia užívať nehnuteľnosť (vznik vlastníckeho 
vzťahu) alebo odo dňa užívania (nájomný a podobný vzťah) nehnuteľnosti na území obce splniť 
ohlasovaciu povinnosť. Ohlasovaciu povinnosť môže plniť fyzická osoba priamo alebo 
prostredníctvom platiteľa poplatku. 

 

- F1 Oznamovacia povinnosť vzniku poplatkovej povinnosti fyzickej osoby 
OHLASOVACIA POVINNOS Ť zmeny poplatkovej (daňovej) povinnosti: 
Každý daňový subjekt (platiteľ) je povinný do 30 dní odo dňa zmeny údajov uvedených v ohlasovacej 
povinnosti vzniku poplatkovej povinnosti nahlásiť zmenené údaje. Pod takouto zmenou sa rozumie aj 
zmena adresy trvalého pobytu, zmene priezviska, zmene adresy na doručovanie písomností, zmena 
počtu poplatníkov, zmena platiteľa poplatku. 

 

- F1 Oznamovacia povinnosť zmeny poplatkovej povinnosti fyzickej osoby 
OHLASOVACIA POVINNOS Ť zániku poplatkovej (daňovej) povinnosti: 
Každý daňový subjekt  (platiteľ) je povinný do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti (odo dňa 
zrušenia trvalého pobytu resp. prechodného pobytu všetkých poplatníkov, predaj nehnuteľnosti na 
území obce a zrušenie pobytu na území obce, zrušenie nájomného vzťahu a pobytu na území obce ...) 
splniť si ohlasovaciu povinnosť. 

 
- F2 Oznamovacia povinnosť zániku poplatkovej (daňovej) povinnosti fyzickej osoby 
V rámci oznamovacej povinnosti je daňový subjekt povinný ohlásiť do 30 dní aj zmenu adresy 
trvalého pobytu, ako aj zmenu adresy na doručovanie písomností odo dňa kedy táto skutočnosť 
nastala. 
  
Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za daný 
kalendárny rok vychádza obec z posledných jemu známych údajov v čase vydávania platobného 
výmeru. 
 
ODPUSTENIE  POPLATKU 
Všetky tlačivá a žiadosti, ako aj zoznam akceptovateľných dokladov nájdete na stránke 
obce www.pusovce.napady.net  alebo Vám ho vydajú priamo na obecnom úrade. 
Splatnosť poplatku je do 15 dní  od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
A/ Akceptovateľné doklady k žiadosti o odpustenie poplatku za obdobie, za ktoré poplatník 
preukáže, že sa viac ako 90 dní v zadaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území 
obce (podľa článku 13 ods. 2 VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady): 
- potvrdenie o štúdiu, študent študujúci v rámci SR, príp. ČR vo vzdialenosti do 60 km od 



miesta svojho trvalého pobytu aj potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia 
(poplatok bude odpustený vo výške 40%) 
- potvrdenie od zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní v danom zdaňovacom  
období  s miestom  výkonu  práce poplatníka  mimo územia obce  (pracovnú zmluvu len vo 
výnimočných prípadoch a so súhlasom správcu dane), u zárobkovo činných osôb s miestom výkonu 
práce vo vzdialenosti do 60 km od svojho trvalého pobytu aj potvrdenie  o ubytovaní v mieste 
výkonu práce 
(poplatok bude odpustený vo výške 40%, v prípade zamestnania v zahraničí) 
- doklad o prechodnom pobyte súčasne s dokladom od zamestnávateľa (agentúry zamestnania ) o 
zamestnaní v danom zdaňovacom období s miestom výkonu práce  poplatníka mimo územia obce 
(pracovnú zmluvu len vo výnimočných prípadoch a so súhlasom správcu dane), u zárobkovo činných 
osôb s miestom výkonu práce vo vzdialenosti do 60 km od svojho trvalého pobytu aj potvrdenie o 
ubytovaní v mieste výkonu práce 
(poplatok bude odpustený vo výške 40%) 
- potvrdenie obce o dobe trvania pobytu v tejto obci spolu s dokladom o vyrubení alebo 
zaplatení poplatku v danej obci za príslušné obdobie 
(poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade, minimálne na 90 dní v zdaňovacom 
období) 
Nevzťahuje sa na poplatníka, ktorý užíva nehnuteľnosť v Pušovciach  a je vlastníkom chaty, príp.  rod. 
domu v inej obci a z tohto dôvodu platí poplatok aj v tejto obci. 
- potvrdenie o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody a dobe jeho trvania 
(poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade, minimálne na 90 dní v zdaňovacom 
období) 
- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb a dobe jeho trvania 
(poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade, minimálne na 90 dní v zdaňovacom 
období) 
- potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove a dobe jeho 
trvania 
(poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade, minimálne na 90 dní v zdaňovacom  
období) 
- potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii v liečebni a o dobe jej trvania 
(poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade, minimálne na 90 dní v zdaňovacom 
období) 
- pracovné povolenie v zahraničí 
(poplatok bude odpustený na dobu platnosti pracovného povolenia, minimálne na 90 dní 
v zdaňovacom období) 
- povolenie k pobytu v zahraničí 
(poplatok bude odpustený na dobu platnosti povolenia k pobytu, minimálne na 90 dní v zdaňovacom  
období) 
 
Iné doklady je možné akceptovať len so súhlasom správcu dane, a to len vo výnimočných prípadoch. 
V prípade pochybností môže správca dane žiadať poplatníka o predloženie aj iných dokladov a 
potvrdení. 
V prípade, že poplatník predloží k žiadosti o odpustenie poplatku doklady, ktoré nie sú správcom dane 
akceptovateľné, správca dane poplatníkovi  poplatok neodpustí. Správca dane nie je povinný 
poplatníka vyzývať na doplnenie takýchto dokladov. 
V prípade, že nie je doklad v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj 
ich preklad, ktorý nemusí byť úradne overený. 
Správca dane odpustí alikvótnu časť poplatku len v prípade, ak poplatník o odpustenie písomne 
požiada najneskoršie do konca zdaňovacieho obdobia, teda do konca kalendárneho roka 2013. Po 
tomto termíne nárok na odpustenie alikvótnej časti poplatku na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. 
Ak poplatník nepredloží žiadosť o odpustenie poplatku spolu s akceptovateľnými dokladmi do 30. 
novembra, nárok na odpustenie časti poplatku mu zaniká. 

 


