POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ
STAVEBNÉ ODPADY NA ROK 2019:
29,20 EUR (0,08 EUR/deň)
NÁROK NA ZNÍŽENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ROK 2019 MÁ:
% zníženia poplatku

1. Držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP/S:
2. Poberateľ dávky v hmotnej núdzi:
3. Občan, ktorý dovŕšil k 31.12.2018 vek 62 rokov:
(výška ročného poplatku: 20,44 EUR)

30%
30 %
30%

4. Opatrovateľ/ka v zahraničí:
(výška ročného poplatku: 14,60 EUR)

50%

5. Študent študujúci na území Slovenskej republiky:

51%

/študent, ktorý študuje a je ubytovaný mimo územia mesta Dolný Kubín - internát, privát/

(výška ročného poplatku: 14,30 EUR)
6. Zamestnanec pracujúci mimo územia mesta D. Kubín
v rámci územia Slovenskej republiky:
60%
/zamestnanec, ktorý pracuje a je ubytovaný mimo mesta Dolný Kubín - ubytovňa, nájom a pod./

(výška ročného poplatku: 11,68 EUR)
7. Študent a zamestnanec pracujúci v zahraničí:
(výška ročného poplatku: 7,30 EUR)

75%

8. Občan s formálnym trvalým pobytom:

100%

Tlačivá žiadostí o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny
odpad na rok 2019 sú k dispozícii v Centre pre občanov na
prízemí
MsÚ
ako
aj
na
internetovej
stránke
http://www.dolnykubin.sk/tlaciva.html
pod
názvom
„fin-ziadost-o-znizenie-poplatku-fo-2019.docx“

Akceptovateľné doklady k žiadosti
o zníženie poplatku za komunálny odpad:
(podľa čl. 8 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dolný Kubín č. 10/2017 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

1. Držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP/S (vydaného najneskôr do 31.12.2018):
-

kópia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S. Pokiaľ nedôjde k ukončeniu platnosti preukazu nie je
potrebné každoročne predkladať žiadosť o zníženie poplatku

2. Osoba poberajúca dávku v hmotnej núdzi:
-

potvrdenie ÚPSVaR o poberaní dávky v hmotnej núdzi s uvedením osôb, ktoré sú spoločne
posudzované, z ktorého je zrejmý začiatok a príp. koniec poberania dávky
ak poplatník nepredloží žiadosť o zníženie poplatku spolu s akceptovateľnými dokladmi do
31. augusta 2019, nárok na zníženie poplatku na rok 2019 mu zaniká (výnimku majú tí,
ktorým je hmotná núdza priznaná po 31.8.2019)

3. Občan, ktorý dovŕšil k 31.12.2018 vek 62 rokov:
-

nie je potrebné žiadať ani dokladovať

Správca dane poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže
splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží
podklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území mesta.
4. Opatrovateľ/ka v zahraničí:
-

potvrdenie od pracovnej agentúry alebo aktuálne potvrdenie o trvaní prechodného pobytu v
zahraničí spolu s potvrdením od rodiny, v ktorej opatrovateľ/ka vykonáva opatrovateľskú
činnosť

5. Študent študujúci na území Slovenskej republiky:
-

potvrdenie o dennom štúdiu v školskom roku 2018/2019. Nárok na zníženie poplatku má
študent študujúci v rámci SR, ktorý je ubytovaný na internáte alebo priváte. Ak študuje vo
vzdialenosti do 60 km od miesta svojho trvalého pobytu predkladá aj potvrdenie
o ubytovaní v mieste štúdia. Nárok na zníženie poplatku nemá študent, ktorý denne do školy
dochádza.

6. Zamestnanec pracujúci mimo územia mesta D. Kubín v rámci územia
Slovenskej republiky:
-

potvrdenie od zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o výkone práce zamestnanca
(poplatníka) v danom zdaňovacom období mimo územia mesta (pracovnú zmluvu len vo
výnimočných prípadoch a so súhlasom správcu dane), u zamestnancov (poplatníkov)
s miestom výkonu práce, vo vzdialenosti do 60 km od svojho trvalého pobytu aj potvrdenie
o ubytovaní v mieste výkonu práce. Úľava sa nevzťahuje na pracujúcich denne
dochádzajúcich do zamestnania.

7. Študent a zamestnanec pracujúci v zahraničí:
-

potvrdenie o dennom štúdiu v školskom roku 2018/2019,
potvrdenie od zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o mieste výkonu práce
zamestnanca (poplatníka) v danom zdaňovacom období v zahraničí

8. Občan s formálnym trvalým pobytom v meste Dolný Kubín:
-

potvrdenie obce o adrese a o dobe trvania pobytu v tejto obci spolu s dokladom o vyrubení
alebo zaplatení poplatku v danej obci za príslušné obdobie. Poplatníci, ktorí majú trvalý
pobyt v Dolnom Kubíne a prinesú potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci, predložia aj
potvrdenie zo Spoločenstva, príp. od domového dôverníka na trvalom pobyte, že sa v mieste
trvalého pobytu nezdržiavajú.

-

-

Nevzťahuje sa na poplatníka, ktorý má trvalý pobyt v Dolnom Kubíne 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
potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb a dobe jeho trvania
potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove a dobe jeho
trvania
potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii v liečebni a o dobe jej trvania
potvrdenie od zamestnávateľa (školy) v zahraničí spolu s potvrdením o prechodnom
(trvalom) pobyte alebo povolenie k pobytu, príp. potvrdenie o zaplatení poplatku v
zahraničí

Vo výnimočných prípadoch!
-

-

-

-

potvrdenie správcu bytov o platení poplatku v rámci platieb za byt v inej obci, v prípade
vlastníctva bytu v inej obci zálohový predpis z tohto bytu, kde sú uvedené osoby, ktoré byt
užívajú
potvrdenie spoločenstva bytového domu (alebo domového dôverníka) v mieste trvalého
pobytu poplatníka o tom, že sa poplatník zdržiava v zahraničí a o dobe jeho pobytu
v zahraničí
potvrdenie OSBD v mieste trvalého pobytu poplatníka o tom, že sa poplatník nezdržiava na
adrese trvalého pobytu (správca poplatku neakceptuje mesačný zálohový predpis na byt,
v ktorom je uvedený len anonymný počet osôb, ako formu potvrdenia. Vyžaduje sa
samostatné potvrdenie OSBD s uvedením identifikačných údajov - meno, priezvisko, dátum
narodenia - osoby nezdržiavajúcej sa na adrese trvalého pobytu)
čestné prehlásenie dvoch susedov poplatníka, ktorý má trvalý pobyt v rodinnom dome
o tom, že sa poplatník zdržiava v zahraničí a o dobe jeho pobytu v zahraničí s uvedením
mena, priezviska, dátumu narodenia a presnej adresy trvalého pobytu oboch susedov

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 zníženie alebo odpustenie poplatku
doklady, ktoré nie sú správcom dane akceptovateľné, správca dane poplatníkovi
poplatok nezníži. 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 alikvotnú časť poplatku len v prípade, ak poplatník o odpustenie
písomne požiada najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia r. 2019. Po tomto
termíne nárok na odpustenie alikvotnej časti poplatku na príslušné zdaňovacie obdobie
zaniká.

