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OZNAM K DANI Z NEHNUTEĽMOSTI NA ROK 2020. 

 
 

Obecný úrad BOBOT, správca dane upozorňuje občanov, ktorým nastali v roku 2019 zmeny vo 

vlastníctve nehnuteľnosti /pozemkov, stavieb, psov..../ nachádzajúcich sa v katastri Bobot a Bobotská 

Lehota, napríklad: 

 

- nehnuteľnosť alebo časť nehnuteľnosti ste predali, darovali nehnuteľnosť alebo jej časť 

kúpili, zdedili pozemok, stavbu, pozemok bol preklasifikovaný na iný pozemok napr. stavebný 

pozemok, stavba bola skolaudovaná ..... 

- postavili ste, začali ste užívať garáž alebo inú drobnú stavbu.....  

- pes uhynul alebo máte nového psa, ktorý nie je nahlásený... 

ste povinní podať správcovi dane, obci Bobot „priznanie k dani z nehnuteľnosti“ pre vyrubenie dane 

na rok 2020, pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.1.2020 zdaňovacieho obdobia, pričom 

daňovník je povinný daňové priznanie podať do 31.1. bežného zdaňovacieho obdobia. 

 

Zároveň ak si chcete uplatniť zľavu na poplatku za komunálne odpady na rok 2020, treba požiadať 

o zľavu a priniesť patričné potvrdenie na rok 2020 podľa VZN č. 3/2019 , zľavy sa týkajú poplatníkov  

/viď citácia VZN/: 

 
1. Obec sadzbu poplatku zníži poplatníkovi, ktorý je fyzická osoba, o 50% za osobu a kalendárny deň preukázaného 

zdaňovacieho obdobia za podmienky, že predloží tieto doklady:  

a) potvrdenie o návšteve školy (študenti študujúci v zahraničí), 

b) potvrdenie o ubytovaní na internáte alebo v podnájme (ubytovaní v zahraničí) 

c) potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru (zamestnaní v zahraničí)  

d) potvrdenie o ubytovaní v podnájme alebo ubytovni (ubytovaní v zahraničí)  

2. Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní po sebe nasledujúcich 

v zdaňovacom období nezdržiaval na území obce Bobot za podmienky, že predloží tieto doklady:  

a) potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v aktuálnom roku s uvedením obdobia v ktorom sa 

poplatník nezdržiaval v mieste trvalého pobytu   

b) poplatník pracujúci v zahraničí - potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní v zahraničí, poplatník celoročne 

žijúci v zahraničí - potvrdenie úradu miestnej samosprávy o pobyte, príp. bydlisku v zahraničí;  

c) poplatník prechodne žijúci v inom meste - potvrdenie o zaplatení poplatku za odpad v mieste prechodného 

pobytu z dôvodu prechodného pobytu; odpustenie poplatku sa nevzťahuje na dočasné pobyty v rekreačných 

chatách, nehnuteľnostiach, kde poplatník platí príslušnej obci poplatok z titulu vlastníctva nehnuteľnosti a 

nie z titulu súvislého pobytu;  

d) poplatník s trvalým pobytom v inej obci - potvrdenie úradu miestnej samosprávy o zaplatení poplatku za 

odpad na základe trvalého pobytu v mieste trvalého pobytu;  

e) poplatník vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby - potvrdenie ústavu pre výkon trestu;  

f)   poplatník hospitalizovaný v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, v zariadení sociálnej 

starostlivosti a sociálnych služieb, v reedukačnom zariadení alebo v detskom domove - potvrdenie 

príslušného zariadenia o hospitalizácii či ubytovaní;  

3. Dokladom uvedeným v ods. 2 písm. a), b), c) a d) vystaveným v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržuje, 

je potrebné doložiť aj ich preklad do štátneho jazyka SR (nevyžaduje sa úradný preklad). Z predložených dokladov 

musí byť zrejmá dĺžka trvania pobyt viac ako 90 dní po sebe nasledujúcich .  

4. Dátum vystavenia dokladu uvedeného v ods. 2 musí byť zhodný s dátumom zdaňovacieho obdobia, v ktorom si 

poplatník uplatňuje nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku.  

5.  Lehota na uplatnenie odpustenia alebo zníženia poplatku podľa ods. 1 a 2 je maximálne jeden kalendárny rok od   

     skončenia obdobia, za ktoré poplatník o zníženie alebo odpustenie poplatku požiada.  
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