
                         O Z N A M 

 

 

     Podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Moravany  č. 2 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady platného pre r.2021 obec zníži, alebo odpustí poplatok na základe 
žiadosti a dokladov, ktoré je občan povinný predložiť 
 

                      na Obecný úrad v Moravanoch.  
 
Zníženie poplatku o 50 % si môžu uplatniť: 
- držitelia preukazov ZŤP - na základe platných preukazov 
- fyzická osoba staršia ako 70 rokov 

 
Občania, ktorí sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiavajú na území 
obce si môžu na základe žiadosti o odpustenie poplatku s uvedením počtu dní 
kedy sa na území obce nezdržiavajú a dokladov preukazujúcich dôvod 
uvedenej žiadosti, pre ktorý sa na území obce nezdržiavajú požiadať 
o odpustenie poplatku. 
Doklady preukazujúce dôvod na podanie žiadosti: 
-   potvrdenie o návšteve školy a zároveň potvrdenie o prechodnom ubytovaní 

v študentskom domove, alebo v internáte, alebo kópia zmluvy o krátkodobom 
nájme bytu, ak je poplatníkom študent študujúci mimo SR 

-   potvrdenie o prechodnom ubytovaní v študentskom domove, alebo v internáte, 
alebo kópia zmluvy o krátkodobom nájme bytu, ak je poplatníkom študent 
študujúci v rámci SR, s výnimkou študenta denne dochádzajúceho do školy 

-   pracovnú zmluvu s miestom výkonu práce a zároveň kópiu zmluvy 
o prechodnom ubytovaní mimo trvalého pobytu, ak je poplatník zamestnaný 
mimo región obce s výnimkou denného dochádzania do zamestnania 

-   zmluvu o činnosti vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia 
s uvedením doby a miesta výkonu práce a zároveň kópiu zmluvy o prechodnom 
ubytovaní mimo trvalého pobytu, ak je poplatník živnostníkom vykonávajúcim 
činnosť mimo región obce s výnimkou denného dochádzania do zamestnania 

-   ďalšie doklady, ktoré jednoznačne preukazujú počet dní pobytu poplatníka 
mimo obec. 

Doklad, ktorý nie je v slovenskom alebo v českom jazyku doloží poplatník 
prekladom dokladu do slovenského jazyka, obec nepožaduje úradne overený 
preklad. 

  
Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku 
podaním žiadosti o odpustenie poplatku a nepredloží príslušné doklady, 
nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.  

 


