
Oznam pre občanov 

 

Zníženie a odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady podľa VZN č. 3/2019 o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Lada 

 
Článok 20 

Zníženie poplatku 

 

(1) Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré 

poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období 

sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Lada alebo, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je 

oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní. 

 

(2) Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva  počet dní 

pobytu poplatníka mimo obce Lada a to : 

 

a) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní - poplatok sa znižuje podľa počtu dní, 

počas ktorých sa študenti v obci nezdržiavajú 

b) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu 

s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní resp. čestným vyhlásením - poplatok sa znižuje podľa 

dĺžky pobytu až do 100 %. 

 

(3) V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom 

predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. 

 

Článok 21 

Odpustenie poplatku 

 

(1) Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane 

preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa 

nezdržiaval na území obce Lada. 

 
(2) Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet 

dní pobytu poplatníka mimo obce Lada, a to : 

a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu, 

b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou, 

c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou. 

 

(3) V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom 

predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným 

vyhlásením poplatníka. 

 

(4) Obec na základe písomnej žiadosti v súlade so zákonom § 83 ods. 2 poplatok odpustí úplne 

bezvládnej fyzickej osobe na základe predloženia hodnoverného dokladu. 

 

(5) Predložené doklady musia hodnoverným spôsobom preukazovať nárok na daný druh úľavy, musia 

byť aktuálne /nie staršie ako rok/. 

 

(6) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12. príslušného 

kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2,  

nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká. 


