
Poplatok platí poplatník, ktorým je:

1. fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, užíva alebo je oprávnená 
užívať nehnuteľnosť na iné účely ako na podnikanie – údaje z evidencie obyvateľstva 

2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na 
podnikanie – na základe oznámenia k poplatku 

3. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na účel podnikania – na 
základe oznámenia k poplatku

Kto má nárok na zníženie poplatku

Fyzická osoba, ktorá preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období zdržuje mimo trvalý 
pobyt napr.:

• študenti, ktorí študujú  a sú ubytovaní v inom meste 
• doklady na úľavu: potvrdenie o návšteve školy aj potvrdenie o ubytovaní 
• termín predkladania dokladov je stanovený do 31.1. príslušného zdaňovacieho 

obdobia 
• poplatník, ktorý pracuje a má ubytovanie mimo trvalý pobyt 

• potrebné doklady: potvrdenie od zamestnávateľa alebo pracovná zmluva aj 
potvrdenie o ubytovaní 

• termín predkladania dokladov do 31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia; v prípade,
že tieto skutočnosti nastanú v priebehu kalendárneho roku, je potrebné požiadať 
o zníženie poplatku do 30 dní od vzniknutej skutočnosti 

Kto má nárok na odpustenie poplatku, oslobodenie od poplatku

Nárok na odpustenie poplatku má poplatník, ktorý sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období zdržuje 
mimo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo v zahraničí.

Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne 
vyplýva, na aké obdobie a z akého dôvodu sa v zdaňovacom období zdržuje v inej obci na území 
SR.

Potrebné doklady:

1. potvrdenie príslušnej obce, že sa poplatník zdržuje alebo zdržoval na jej území, vrátane 
dokladu o tom, že je zapojený do systému zberu KO  t.j. potvrdenie o prechodnom pobyte, 
vrátane dokladu o vyrubení poplatku za KO 

2. potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody 

Súvisiace predpisy

• zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
• zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní 
• zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

• VZN č. 4-2015 miestny poplatok za odpady

• VZN č. 1-2016 o odpadoch
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