Oznámenie
Mesto Medzev v zmysle ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Medzev o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Medzev č. 2012/4, oznamuje občanom, že sadzba poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vo výške 0,041 € na osobu
a kalendárny deň t.j. 15,006 € ročne.
Správca dane poplatok zníži na:
0,0205 € na osobu a kalendárny deň pre:
a) študenta (s výnimkou študentov denne dochádzajúcich)
- potrebné je doložiť doklady preukazujúce nárok na zníženie (potvrdenie o návšteve
školy),
b) pracujúcu alebo prechodne ubytovanú osobu mimo územia mesta (s výnimkou
denne dochádzajúcich)
- potrebné je doložiť doklady preukazujúce nárok na zníženie (potvrdenie od
zamestnávateľa alebo pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie alebo potvrdenie o
prechodnom pobyte),
Mesto podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach poplatok zníži podľa najnižšej sadzby
(0,0066 €) za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže , že viac ako 90 dní v zdaňovacom
období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta.
Doklady preukazujúce danú skutočnosť sú najmä:
1. potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí alebo
pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie alebo čestné vyhlásenie, V prípade, že
potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom
predložiť aj ich preklad.
2. kópia pracovnej zmluvy s miestom výkonu práce mimo územia obce spolu
s dokladom o prechodnom pobyte v inej obci.
3. potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
4. potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
5. potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci
6. v chatárskej a záhradkárskej oblasti čestné prehlásenie s overeným podpisom
7. potvrdenie o dennom štúdiu na vysokej/strednej škole mimo územia obce
spolu s dokladom o prechodnom pobyte v inej obci
Občanovi je možné poskytnúť iba jeden druh úľavy alebo odpustenia poplatku.

Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej
povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť mestu do 30
dní odo dňa keď tieto nastali.

