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Mesto Prešov 

Ná vrh na zníženie vyrubeného miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

Návrh na 

UZNESENIE 

zo 4. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupitel'stva v Prešove 

finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií 

Vydanie: l 

dňa: 20.04.2015 číslo: ........ /2015 

k návrhu na zníženie vyrubeného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

Komisia Mestského zastupitel'stva v Prešove 
finančná, plánovacia a správy mestských organizácií 

prerokovala žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na rok 2015 poplatníka: Gréckokatolícka charita Prešov, IČO: 35514388, Hlavná 2, 080 
Ol Prešov 

a odporúča 

primátorke mesta Prešov vyrubený poplatok v rozhodnutí č. 0001402/2015 znížiť o 813,12 €. 
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Mesto Prešov 

Návrh na zníženie vyrubeného miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

Dôvodová správa 

Tento materiál predkladáme na základe žiadosti Gréckokatolíckej charity Prešov, Hlavná 
2, 080 Ol Prešov zo dňa 16.03.2015 (ďalej len žiadateľ). 

Žiadateľ doručil žiadost' o zníženie miestneho poplatku za odvoz komunálneho odpadu 
v roku 2015 (príloha č. l). 

Žiadosť odôvodňuje tým, že Gréckokatolícka charita Prešov na území mesta Prešov 
dlhodobo poskytuje občanom mesta sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí 
v znení neskorších predpisov. 

V súlade s ustanovením § 82 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov "obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti 
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím". 

Na základe uvedených skutočností a po zohľadnení dôvodov uvádzaných v žiadosti 
predkladáme návrh na zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady vyrubeného pre žiadateľa na rok 2015 vo výške 4 065,60 € o 20%, t.j. o sumu 813,12 €. 
Tento návrh vychádza z obdobnej žiadosti, na základe ktorej bolo žiadateľovi v minulom 
zdaňovacom období vyhovené v rovnakom rozsahu, t.j. vo výške 20%. V tom istom rozsahu je 
navrhnuté zníženie pre iného žiadateľa - Kongregácia sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny 
Márie, Sládkovičova 22, 080 Ol Prešov. 

V prípade, že Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy 
mestských organizácií odporučí primátorke mesta Prešov vyrubený poplatok znížiť, bude 
spracované rozhodnutie o znížení poplatku pre uvedeného poplatníka. 
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Charita 
PREŠOV 

Hlavná 2, 080 o l Prešov 
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Mestský úrad v Prešove 
fislo spisu: Reg l str. znofka: l 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka 
Hlavná 73 
080 68 Prešov 

Naša značka: 210/2015 

! l Oollo: 

Prešov, 16. 03.2015 

Žiadost' o zníženie miestneho poplatku za odvoz komunálneho odpadu v r. 2015. 

Vážená pani primátorka, týmto listom sa obraciame na Vás so žiadost' ou o zníženie 
poplatku za odvoz komunálneho odpadu vr 2015. 

Gréckokatolícka charita na území mesta Prešov dlhodobo poskytuje občanom mesta sociálne 
služby pod!' a Z.z. 448/2008 o soc. službách a Z.z. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí. 

Miesta poskytovania sociálnych služieb v rámci Resocializačného systému Cesta k domovu: 

Pod Tá brom 33: 
Centrum sociálno - poradenských služieb, Nízkoprahové denné centru, Nocl'aháreň Effeta, 
Útulok Archa, Dom Charitas- domov na pol ceste 

Jarková 79: 
Resocializačné stredisko Domov nádeje 

Hlavná 2: 
Centrum Gréckokatolíckej charity Prešov 

Žiadame Vás preto o pochopenie situácie a vyhovenie našej 
možností. Zároveň Vám ďakujeme, že ste nám vyšli v ústrety a po s 

ž;Htc:tusrtt' ·-pod!' a Vašich 
li zľavu aj v minulých 

rokoch. 

S úctou a pozdravom 
• 

Gr .ckokatolícka 
cha\ri Prešov 
-------;.-· ·-

Hlavná 2, \ll O O Prešov 
IČL'. 35514388; l T'.!3'>70 

PhDr. P ter V aliček 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. pobočka Prešov, č. účtu: 4008425976/7500 IČO: 35514388 

l 


