
 
 
 
Mesto Komárno 
Nám. gen. Klapku 1 
945 01 Komárno 
 
 
 
Vec 
Oznámenie podľa § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. -  miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 

 
 
Oznamovateľ - poplatník:  ….....................................………..................................... 
(priezvisko a meno, dátum nar.) 
 
Bydlisko:                   .......................................................................................... 

e-mail:     .......................................................................................... 

Rozhodnutie č. :                        ......................................         na rok    2020 

             
  V súlade s § 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. preukazujem splnenie podmienok 
na zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady  
 
- pre spoplatnenú osobu: ................................................................. dát. nar. .........................., 
 
na obdobie od: .....................  do: ..........................  
predložené podklady: 
 

................................................................................................................................................... 

 

- pre spoplatnenú osobu: ................................................................. dát. nar. .........................., 
 
na obdobie od: .....................  do: ..........................  
predložené podklady: 
 

................................................................................................................................................... 
 

- pre spoplatnenú osobu: ................................................................. dát. nar. .........................., 
 
na obdobie od: .....................  do: ..........................  
predložené podklady: 
 

................................................................................................................................................... 
 
 

 Podpisom tohto oznámenia potvrdzujem, že som bol poučený v súlade s § 3 ods. 2 
daňového poriadku, a že všetky uvedené údaje sú úplné, pravdivé a správne. 
 
Poučenie: Toto podanie nemá odkladný účinok na platenie poplatku v zmysle právoplatného 
rozhodnutia. 
 
 
V ........................... dňa ......................                            Podpis: .......................................... 
 
 

Počet príloh: 



Platné na rok  2020 

Telefón  035/ 2851 331, 317, 353           Fax  035/ 7702 703           E-mail  odp@komarno.sk           Internet   www.komarno.sk 

Informácie pre poplatníkov:                                                                     
 
§ 80 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov - Oznamovacia povinnosť : 
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 
dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a 
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len 
"identifikačné údaje"); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 aj identifikačné údaje za ostatných 
členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), názov alebo 
obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, 
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,  
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú 
zníženie alebo odpustenie poplatku. 
(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu 
zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali. 
 
§ 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov: 
Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na 
základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením,

11)
 že viac ako 90 dní v zdaňovacom 

období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce 
 
§ 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov - Splnomocňovacie ustanovenie: 
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením

11)
 sadzby poplatku, hodnotu koeficientu, pri množstvovom 

zbere spôsob, formu a miesto na zaplatenie poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej 
časti, podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 82 
ods. 1 alebo pri znížení alebo odpustení poplatku podľa § 82 ods. 2. 

 
VZN č. 16/2019 : 

§  6 
Podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri 
znížení alebo odpustení poplatku podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach   
 
(1)Mesto Komárno v súlade s § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach poplatok odpustí za  obdobie, za  ktoré 
poplatník  preukáže, že  sa viac ako 90  dní v zdaňovacom období  nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území 
mesta, a to týmito podkladmi:  
a.) ak študuje mimo  územia mesta - potvrdením o štúdiu a aj potvrdením o ubytovaní mimo územia mesta 
alebo prechodným pobytom v mieste, kde študuje, 
b.) ak sa zdržiava mimo územia mesta z dôvodu výkonu zamestnania - potvrdením od zamestnávateľa 
(agentúry zamestnávania) o zamestnaní v danom zdaňovacom období s miestom výkonu práce poplatníka 
mimo územia mesta a potvrdením o ubytovaní alebo dokladom o prechodnom pobyte mimo územia mesta, 
c.) ak ide o podnikateľa – živnostníka - potvrdením o prechodnom pobyte mimo územia mesta súčasne 
s potvrdením o tom, že poplatník je evidovaný ako poplatník poplatku za komunálne odpady v príslušnej obci, 
d.) ak ide o fyzickú osobu, ktorá je vo vyšetrovacej väzbe alebo vo výkone trestu  odňatia slobody - 
potvrdením  o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody a jeho dobe trvania,  
e.) ak ide o osobu umiestnenú v zariadení sociálnych služieb - potvrdením o umiestnení v zariadení sociálnych 
služieb a dobe jeho trvania, 
f.)ak ide o osobu umiestnenú v  reedukačnom zariadení alebo detskom domove - potvrdením o umiestení 
v reedukačnom zariadení alebo detskom domove a dobe jeho trvania,  
g.) ak ide o osobu umiestnenú v liečebni - potvrdením o umiestnení v liečebni a o dobe jej trvania, 
h. ) z iného dôvodu prechodného pobytu v inej obci - potvrdením o prechodnom pobyte mimo územia mesta 
súčasne s podkladom, ktorý bude preukazovať, že poplatník je evidovaný ako poplatník poplatku za 
komunálne odpady v príslušnej obci,  
i.) ak ide o fyzickú osobu, ktorá  sa zdržiava alebo zdržiavala v zahraničí: 
1. potvrdením o návšteve školy a aj potvrdením o ubytovaní mimo územia mesta alebo prechodným pobytom 
v mieste, kde študuje, alebo  
2. pracovným povolením a aj potvrdením o ubytovaní mimo územia mesta alebo prechodným pobytom 
v mieste, kde pracuje, alebo  
3. potvrdením od zamestnávateľa, prípadne agentúry, ktorá sprostredkovala prácu   v zahraničí súčasne 
s dokladom príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí.  
 
(2) Dátum vystavenia podkladu uvedeného v § 6 ods. 1 VZN musí byť z intervalu  zdaňovacieho obdobia, na 
ktoré si poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku, zároveň z dokladu musí byť zrejmé 
od kedy a do kedy bol poplatník mimo mesta.  

 


