
SADZBY POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ 

STAVEBNÉ ODPADY NA ROK 2011 
 

 

 

 Občan s trvalým pobytom v obci – výška poplatku 20 €  na osobu 
 

 Občan, ktorý vlastní nehnuteľnosť a nemá trvalý pobyt v obci  - výška 
poplatku 13 € 

 

 

Zníženie  alebo odpustenie poplatku /§ 83 zákona 582/04 Z.z./ za obdobie, za ktoré 

poplatník preukáže na základe predložených dokladov: 

 

a/  občan, ktorý má v obci trvalý pobyt, ale s rodinou žije dlhodobo v zahraničí  

Dokladom  preukazujúcom dôvod poskytnutia úľavy je potvrdenie cudzineckej polície, 

prípadne potvrdenie o pobyte v zahraničí z príslušného úradu 

b/ občan, ktorý sa z dôvodu výkonu trestu zdržiava počas celého zdaňovacie 

obdobia mimo územia obce 

c/ občan, ktorý sa zdržiava mimo obce a prinesie doklad o zaplatení poplatku za 

komunálny odpad v inej obci, v ktorej platí na základe prechodného pobytu 

 

Obec Pružina môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých 

prípadoch poskytnúť úľavu a poplatok znížiť: 

 

a/  ročný poplatok 10 €  občanovi, ktorý sa v predchádzajúcom  kalendárnom roku  

dlhodobo zdržiaval v zahraničí.  Správca poplatku  určil viac ako 180 dní po sebe 

nasledujúcich  

 Dokladom preukazujúci dôvod zníženia poplatku je potvrdenie od 
zamestnávateľa, pracovné povolenie, pracovná zmluva, povolenie o pobyte na 
území iného štátu. 

  Úľavu si poplatník uplatní formou žiadosti na Obecnom úrade v Pružine do 
31.01.spoplatňovacieho obdobie 



 

 

 b) ročný poplatok 12 € študentovi,   ktorý je z dôvodu štúdia  ubytovaný  mimo   

územia obce.                

 Dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia úľavy je potvrdenie o návšteve 
školy a  preukázaný spôsob ubytovania v mieste štúdia.  

 Úľavu si poplatník uplatní na Obecnom úrade v Pružine v termíne do      
31.01.spoplatňovacieho obdobia 

     

       c) ročný poplatok 19 € poplatníkovi,  ak uhradí   poplatok  za príslušný 

kalendárny rok do 31.3.2011, ale musí uhradiť poplatok za všetkých členov 

domácnosti naraz. 

 

       d)  ročný poplatok 2 € deťom s preukazom ZŤP/S   

 Dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia je preukaz  dieťaťa ZŤP/S . 

 Rodičia dieťaťa, ktoré je novým držiteľom preukazu ,tento predložia do 31.01. 
na  Obecnom úrade v Pružine 

 

Žiadosti o úľavu na poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad s potrebnými prílohami doručte do 31.01.2011 

na Obecný úrad v Pružine. Po uplynutí stanovenej lehoty nárok 

na poskytnutie úľavy alebo oslobodenie od poplatku zaniká! 

 


