
Oznámenie 

 o prevzatí plnenia povinností poplatníka – platenia miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Poplatník – fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Bajerovce 

Ja dole podpísaný 

Meno, priezvisko, titul: ............................................................................................................................. 

Adresa trvalého pobytu: ........................................................................................................................... 

Dátum narodenia: ..................................................................................................................................... 

Rodné číslo: .............................................................................................................................................. 

 

Podľa § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady   

oznamujem Obci Bajerovce,  

že som prevzal plnenie povinností poplatníka za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za 

nasledovných členov našej spoločnej domácnosti: 

Meno a priezvisko Dátum narodenia Adresa trvalého alebo prechodného pobytu 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Poučenie: 

Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky 

skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku. 

Oznámenie a žiadosť o zníženie poplatku spolu s potrebnými dokladmi je treba doručiť na Obecný 

úrad v Bajerovciach do 31. 1. príslušného kalendárneho roka. 

 

V  Bajerovciach dňa: ________________ 

                                                                                                 Podpis poplatníka: 



Sadzba poplatku 
 

1. Sadzba paušálneho poplatku za komunálny odpad je stanovená: 
- 0,055 € v zmysle § 77 ods. 2 písm. a) za osobu a kalendárny deň (20,- € za osobu/rok) 

 
 
 
 

Zníženie a odpustenie poplatku 
 

1. Obec zníži poplatok na základe písomnej žiadosti o 20% zo základného poplatku poplatníkovi, 
ktorý preukáže bez pochybností na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom 
období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce v týchto prípadoch: 
a) Poplatník, ktorý sa zo študijných dôvodov zdržiava mimo obce Bajerovce v rámci SR 

alebo v zahraničí  
 

2. Obec určuje nasledovné podklady pre zníženie poplatku podľa ods. 1 tohto článku takto: 
- Potvrdenie o štúdiu v zahraničí  
- Potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o ubytovaní v mieste sídla školy 

 
 

3. Obec odpustí poplatok na základe písomnej žiadosti poplatníkovi, ktorý preukáže danú 
skutočnosť, že sa 365 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce 
v týchto prípadoch: 
a) Poplatník, ktorý sa z pracovných dôvodov zdržiava mimo obce Bajerovce v zahraničí 
b) Poplatník, ktorý sa zo študijných dôvodov zdržiava mimo obce Bajerovce v zahraničí 
c) Poplatník, ktorý je výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody 
d) Poplatník, ktorý je umiestnený v zariadení sociálnych služieb (detský domov, domov 

dôchodcov, domov sociálnych služieb), reedukačné zariadenie, diagnostické zariadenie 
 

4. Obec určuje nasledovné podklady pre odpustenie poplatku podľa ods. 3 tohto článku takto: 
- Potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník 

v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí s uvedením počtu dní (nie pracovnú 
zmluvu) 

- Potvrdenie o štúdiu v zahraničí 
- Potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody 
- Potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb (detský domov, domov 

dôchodcov, domov sociálnych služieb), reedukačné zariadenie, diagnostické zariadenie 
 

5. V prípade, že podklad podľa ods. 2 a 4 nie je vystavený v slovenskom alebo v českom jazyku, 
poplatník predloží aj preklad príslušného podkladu úradne overený. 

 
6. Zníženie alebo odpustenie poplatku sa poskytne iba tým žiadateľom, ktorí v čase podávania 

žiadosti nemajú voči obci Bajerovce žiadne záväzky v platení miestnych daní a miestnych 
poplatkov. 

7. Podklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. 
8. Podklady sa prekladajú každoročne pre príslušný kalendárny rok. 

 


