
Informácia k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Dňa 1. 1. 2015 nadobudlo účinnosť VZN č. 4/2014 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. Poplatok pre fyzické osoby, ktoré majú v meste trvalý pobyt 
alebo prechodný pobyt, alebo užívajú nehnuteľnosť v meste Púchov zostáva pre rok 2015 nezmenený 
t. j. vo výške 0,0800 € za kalendárny deň. Občan si môže uplatniť zníženie poplatku z dôvodu štúdia 
alebo zamestnania, ak je štúdium alebo zamestnanie spojené s ubytovaním do 31. 1. 2015. Poplatník 
preukáže mestu tieto skutočnosti pracovnou zmluvou, potvrdením od zamestnávateľa, dokladom 
o ubytovaní alebo nájomnou zmluvou a pod., z ktorého bude zrejmé, že občan sa zdržiava v roku 
2015 mimo mesta Púchov. Ak je štúdium alebo zamestnanie vo vzdialenosti menej ako 50 km od 
mesta Púchov, je povinný predložiť aj doklad o ubytovaní.  

Občan si môže uplatniť zníženie poplatku z dôvodu ZŤP do 31. 1. 2015 na základe písomnej 
žiadosti, fotokópie preukazu a fotokópie rozhodnutia z Úrade prace a sociálnych vecí o priznaní 
preukazu ZŤP. Občan, ktorý má uplatnené zníženie poplatku z dôvodu ZŤP z predchádzajúceho 
zdaňovacieho obdobia a nedošlo u neho k žiadnej zmene, opätovne nemusí žiadať o jeho zníženie. 
Týka sa to iba tých občanov, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP alebo ZŤP/S s neobmedzenou 
platnosťou. Občan si môže uplatniť zníženie poplatku z dôvodu, že je starší ako 62 rokov do 31. 1. 
2015 na základe písomnej žiadosti. Občan, ktorý mal v predchádzajúcom zdaňovacom období znížený 
poplatok z dôvodu dovŕšenia 70 a viac rokov a bol samostatne žijúci (táto úľava nie je možná) nemusí 
opätovne žiadať o zníženie, automaticky bude mať zníženie poplatku aj v tomto roku. 

 Občan, ktorý sa nezdržiava dlhodobo (viac ako 90 dní) na území mesta alebo sa  nebude  
zdržiavať (zahraničie), môže požiadať o oslobodenie od poplatku len na základe dokladu, z ktorého 
jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v zdaňovacom období mimo mesta. K dokladu v cudzom 
jazyku s výnimkou českého jazyka je povinný doložiť jeho preklad (nevyžaduje sa úradný preklad). 
Občania, ktorí majú už uplatnené oslobodenie z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia platí 
rovnaká podmienka. K potvrdeniam, na základe ktorých si uplatňovali oslobodenie od poplatku 
v minulom období,  treba doložiť preklad.  Občan, ktorý platí poplatok v inej obci z titulu 
prechodného pobytu, je povinný predložiť pre odpustenie poplatku v mieste trvalého pobytu 
rozhodnutie o vyrubení poplatku z titulu prechodného pobytu vrátane dokladu o úhrade poplatku za 
príslušné zdaňovacie obdobie v inej obci, pokiaľ sa nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný 
domček. Oslobodenie od poplatku môže byť len na základe dokladov, ktoré sú definované vo VZN. 
Oslobodenie od poplatku za komunálne odpady si občania môžu uplatniť do 30. 11. 2015.  

Zároveň upozorňujeme občanov, právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorí 
uhrádzajú poplatok za komunálny odpad bezhotovostným prevodom, aby si skontrolovali variabilný 
symbol v banke, ktorý sa menil ešte v roku 2014 a ktorý je podstatný pri úhrade za komunálny odpad. 
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