
OBEC CINOBAŇA,  985 22  CINOBAŇA č. s. 299 
 

S M E R N I C A 

 

o poskytnutí  zníženia a odpustenia poplatku 

 
Obec Cinobaňa v súlade s § 82 ods. 2 a 3 zákona č. 582/2004 Z. z. a VZN č. 3/2012 čl. 4 a Dodatku č. 1 

k VZN č. 3/2012 poskytne  nasledovné  odpustenia a zníženia poplatku na základe splnenia nasledovných 

podmienok:  

 

1. Obec  Cinobaňa ODPUSTÍ  z ročného poplatku (zníži) ak, poplatník preukáže pobyt mimo územia obce 

Cinobaňa v príslušnom zdaňovacom období na základe predloženia hodnoverných dokladov uvedených vo VZN 

č. 03/2012 a  Dodatku č. 1 pre týchto  občanov:  

 

- študentom denného štúdia  stredných a vysokých škôl, ubytovaným v mieste štúdia 

- občanom, ktorí pracujú mimo miesta trvalého bydliska, do ktorého dochádzajú maximálne jeden krát 

týždenne  

- podnikateľom (živnostníkom), ktorí poskytujú reštauračné, kaviarenské a pohostinské služby, v prípade, 

že sa v ich prevádzke (zariadení) nepodáva varená strava 

- občanom, ktorí dovŕšia vek 80 rokov k 1.1. príslušného  zdaňovacieho obdobia   

 

2. Obec úplne ODPUSTÍ poplatok poplatníkovi, ktorý  preukáže pobyt mimo územia obce Cinobaňa 

v príslušnom zdaňovacom období na základe predloženia hodnoverných dokladov uvedených vo VZN č. 

03/2012 a Dodatku č. 1 pre týchto  občanov: 

 

- stážistom a celoročne pracujúcim občanom v zahraničí 

- študentom študujúcim v zahraničí 

- občanom s celoročným pobytom v domove sociálnych služieb 

- občanom, ktorí donesú potvrdenie o prechodnom pobyte  a súčasne donesú potvrdenie o zaplatení 

ročného  poplatku v mieste prech. pobytu 

- občanom, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody 

- občanom, ktorí dovŕšia vek 90 rokov k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia 

 

 3.   Žiadatelia, ktorí  predložia  doklad  v cudzom jazyku ( napr. pracovná zmluva, potvrdenie zamestnávateľa 

o výkone práce alebo o trvaní pracovného  pomeru) nemusia predkladať preložený doklad v slovenskom jazyku, 

ale je potrebné doplniť k žiadosti o zníženie alebo oslobodenie od poplatku aj čestné prehlásenie žiadateľa,  

prípadne najbližších príbuzných (matka, otec, manžel, manželka, brat, sestra, druh, družka), že údaje uvedené v 

cudzojazyčnom doklade sú  platné a žiadateľ je dlhodobo v zahraničí.  

 

4. žiadosť a doklady preukazujúce nárok na oslobodenie alebo zníženie poplatku poplatník predloží správcovi 

dane bezodkladne každý kalendárny rok, u študentov je to každý školský rok najneskôr do 31.1.príslušného 

kalendárneho roku okrem občanov, ktorí dovŕšia vek 81 a viac rokov. 

 

4. Ak si poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku každoročne do 31.1. má nárok na odpustenie len 

alikvotne, odo dňa podania žiadosti. 

 

5. Správca poplatku zníži alebo odpustí poplatok, len ak si poplatník riadne plní svoju poplatkovú povinnosť 

a nemá evidované žiadne nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobie. 

 

6. Zmeny, ktoré nastanú v priebehu príslušného kalendárneho roka je poplatník povinný oznámiť do 30 dní, odo 

dňa, keď nastali skutočnosti ovplyvňujúce výšku poplatku.  

 

 

                                                                                            ............................................ 

                                                                                                    Jozef Melicher 

                                                                                                 starosta obce Cinobaňa 

V Cinobani dňa: 11. decembra  2013 

 

Touto smernicou sa ruší smernica o poskytnutí zníženia a odpustenia poplatku zo dňa 10.12.2012. 


