MIESTNY POPLATOK
ZA ZBER A ZNEŠKODNENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU
ZA ROK 2020
Správca dane stanovuje sadzbu poplatku pre fyzickú osobu vo výške 0,069 eur za osobu a
kalendárny deň. Ročný poplatok na rok 2020 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pre fyzickú osobu je 25,25 eur za osobu a rok.
Správca dane stanovuje sadzbu poplatku za množstvový zber pre právnické osoby a
podnikateľov vo výške 0,018 eur za jeden liter alebo jeden dm3.

Poplatková povinnosť
Vzniká dňom prihlásenia k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu na území obce
Cífer alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce (vznik vlastníctva k
nehnuteľnosti) alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce na účel
podnikania. Každý poplatník je povinný si splniť oznamovaciu povinnosť do 30 dní odo dňa
vzniku poplatkovej povinnosti.

Zaniká dňom zrušenia trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území obce alebo v
deň zrušenia oprávnenia užívať nehnuteľnosť alebo v deň zrušenia užívania nehnuteľnosti na
území obce alebo v deň ukončenia podnikateľskej činnosti. Každý poplatník je povinný do 30
dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti splniť si oznamovaciu povinnosť.

Zmena - každý poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zmeny poplatkovej povinnosti splniť
si oznamovaciu povinnosť. Pod zmenou sa rozumie zmena adresy trvalého pobytu, zmena
adresy sídla, prevádzky, názvu, zmena priezviska, zmena adresy na doručovanie písomnosti,
zmena počtu poplatníkov, zmena frekvencie vývozu, zmena zbernej nádoby, zmena platiteľa
poplatku, alebo zmena odberného miesta.

Zníženie alebo odpustenie poplatku
Správca poplatok zníži na základe písomnej žiadosti poplatníka, že viac ako 90 dní v
zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce:
a) o 100 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v
nápravnovýchovnom zariadení - výkon väzby alebo trestu,
b) o 100 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v zariadení
poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
c) o 100 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v zahraničí (na
základe potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu

zotrvania v zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu pracovných, služobných povinnosti, z
dôvodu štúdia v zahraničí atď.),
d) o 50 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v študentskom
domove, alebo na internáte,
e) o 50 % za obdobie, za ktoré poplatník – vlastník nehnuteľností obci preukáže, že sa v obci
nezdržiava, pokiaľ sa nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný domček,
f) o 100 % za obdobie, za ktoré poplatník, ktorý nie je vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti v
obci preukáže, že sa zdržiava v inej obci, kde je poplatníkom.
Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo obce, a to:
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
c) potvrdením, že sa v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (na základe
potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu zotrvania v
zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu pracovných, služobných povinnosti, z dôvodu
štúdia v zahraničí atď.). V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo v českom jazyku,
je potrebné doložiť aj preklad.
d) potvrdenie študentského domova, alebo internátu o ubytovaní,
e) potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava, pokiaľ sa
nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný domček,
f) potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava.
Doklady preukazujúce dôvody na zníženie poplatku predloží poplatník do 30 dní odo dňa
vzniku nároku uplatniť si zníženie poplatku.
Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné predložiť aj
preklad do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad).
Správca stanovuje zníženie sadzby poplatku o 12 % poplatníkom :
a) fyzickej osobe staršej ako 62 rokov. Pre splnenie podmienky veku nad 62 rokov je
rozhodujúci vek k 1.1. príslušného kalendárneho roka.
b) fyzickej osobe, ktorá je v hmotnej núdzi a
c) fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím (ďalej len „ŤZP“), držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom (ďalej len „ŤZP/S“) alebo prevažne alebo úplne bezvládna
fyzická osoba.

Podkladom na zníženie poplatku podľa písm. b) a c) je písomná žiadosť, fotokópia preukazu
a Rozhodnutie o vydaní preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo ŤZP/S z Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny. Ak má poplatník už uplatnené zníženie poplatku z uvedeného dôvodu z
predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia nedošlo u neho k žiadnej zmene opätovne nemusí
žiadať o jeho zníženie. Ak je občan rozhodnutím z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
uznaný za občana ZŤP v priebehu kalendárneho roku, môže požiadať o znížený poplatok v
príslušnom zdaňovacom období na obdobie od dátumu právoplatnosti rozhodnutia o vydaní
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím do konca zdaňovacieho obdobia.

V prípade, že poplatník predloží k žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku doklady,
ktoré nie sú správcom dane akceptovateľné, správca dane poplatníkovi úľavu neposkytne,
prípadne poplatok neodpustí.
Správca dane nie je povinný poplatníka vyzývať na doplnenie takýchto dokladov.
V prípade, že nie je doklad v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné k dokladom
predložiť aj ich preklad, ktorý nemusí byť úradne overený.
Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie /
odpustenie poplatku a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Cíferi,
oddeleniu správy daní a poplatkov, do 31.januára kalendárneho roka alebo v priebehu
zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad.
Pre ohlásenie zmien v platení poplatku je potrebné vždy do 30 dní od vzniku alebo zániku
poplatkovej povinnosti túto skutočnosť oznámiť na tlačive ohlásenie zmeny.

