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              Zmena č. 2 

                                  Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2014 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 

Mesto Námestovo v súlade s § 6 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov vydáva 

 túto zmenu 

ktorou sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

                     V Čl. VI  „ZNÍŽENIE  ALEBO  ODPUSTENIE  POPLATKU“ sa dopĺňa bod 3, ktorý 

znie: 

 

Podklady odôvodňujúce zníženie alebo odpustenie poplatku: pracovná zmluva, pracovné 

povolenie, povolenie k pobytu, potvrdenie o ubytovaní od ubytovacieho zariadenia, 

potvrdenie spoločenstva bytového domu, potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci, 

potvrdenie o návšteve školy, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo 

územia Slovenskej republiky, ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom 

na území Slovenskej republiky poskytne poplatník mestu údaje v rozsahu meno, priezvisko 

a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie 

statusu žiaka alebo študenta, platný preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

a platný preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

 

Podklady pre uplatnenie zníženia poplatku,  poplatník predloží najneskôr  do 31. januára 

príslušného roka. Za príslušné obdobie sa zníži poplatok študentom na 20 % sadzby, fyzickej 

osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a  fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím 

so sprievodcom sa zníži poplatok na 50 % sadzby.  

Poplatníkovi, ktorý sa nezdržuje  viac ako 90 dní v zdaňovacom období  na území mesta sa 

poplatok zníži na 10% sadzby. 

Pokiaľ preukaz nestratí platnosť nie je potrebné žiadať o zníženie poplatku každoročne. 

 

 

Čl. VII  „SPLNOMOCŇOVACIE USTANOVENIA“ sa ruší a text sa dopĺňa  do Čl. VI 

bod 3 do ktorého sa vložili nové slová 

 

Aktuálne znenie: 

 

Podklady odôvodňujúce zníženie alebo odpustenie poplatku: pracovná zmluva, pracovné 

povolenie, povolenie k pobytu, potvrdenie o ubytovaní od ubytovacieho zariadenia, 

potvrdenie spoločenstva bytového domu, potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci, 

potvrdenie o návšteve školy mimo mesta súčasne s potvrdením o ubytovaní študenta, ktorý 

študuje vo vzdialenosti menej ako 60 km od Námestova, ostatní iba potvrdenie o návšteve 

školy, platný preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a platný preukaz 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

Podklady pre uplatnenie zníženia poplatku,  poplatník predloží najneskôr  do 31. januára 

príslušného roka. Za príslušné obdobie sa zníži poplatok študentom na 20 % sadzby, fyzickej 

osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a  fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím 

so sprievodcom sa zníži poplatok na 50 % sadzby.  
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Poplatníkovi, ktorý sa nezdržuje  viac ako 90 dní v zdaňovacom období  na území mesta sa 

poplatok zníži na 10% sadzby. 

Pokiaľ preukaz nestratí platnosť nie je potrebné žiadať o zníženie poplatku každoročne. 

 

 

V Čl. VIII „PRECHODNÉ  A ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA“ k úpravám účinným 

od 01.01.2020 sa dopĺňa odst. 4, ktorého text znie: 

 

1. Doplnok - Zmena č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2014 bola schválená 

Mestským    zastupiteľstvom v Námestove dňa ...................  a účinnosť nadobúda dňom 

1. januára 2020 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené 4.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


