OBEC PODSKALIE, Obecný úrad č. 62, 018 22 PRUŽINA

Žiadosť o zníženie / odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 202...
(v zmysle VZN Obce Podskalie č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce PODSKALIE

Identifikačné údaje platiteľa poplatku: (občan, na ktorého sa vystavuje "Rozhodnutie")
Priezvisko: ................................................... Meno: ............................. Titul:...............
Dátum narodenia:......................................... Rodné číslo: ............................................
Adresa trvalého pobytu
platiteľa:.........................................................................................
Adresa prechodného pobytu (PP): ......................................................................................

Identifikačné údaje poplatníka, ktorý žiada zníženie alebo odpustenie poplatku.
Priezvisko:

Meno:

Dátum narodenia:

Trvalý pobyt:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zníženie poplatku
Dôvod zníženia poplatku: (zakrúžkujte dôvod Vašej žiadosti o zníženie!)
1) Zdržiavanie sa poplatníka mimo obec na území SR a mimo územia SR
viac ako 90 dní v roku (práca mimo obec).
Počet dní, ktoré sa poplatník zdržiava mimo územia obce: ..................
Ako doklad, ktorý je podkladom na uplatnenie zníženia poplatku predkladám:
a) potvrdenie od zamestnávateľa, pracovná zmluva, s výnimkou poplatníkov
denne dochádzajúcich,
b) potvrdenie o ubytovaní (internát, ubytovňa),

c) potvrdenie od zamestnávateľa zo zahraničia alebo potvrdenie
zamestnávateľa o výkone práce poplatníka v zahraničí
d) potvrdenie o pobyte v zahraničí
e) potvrdenie o ubytovaní v zahraničí
Odpustenia poplatku
2) Zdržiavanie sa poplatníka mimo obec viac ako 90 dní v roku.
Počet dní, ktoré sa poplatník zdržiava mimo územia obce : .....................
Ako doklad, ktorý je podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku
predkladám:
a) potvrdenie o hospitalizovaní poplatníka v zariadení poskytujúcom služby
zdravotnej starostlivosti
b) potvrdenie alebo zmluva o poskytovaní sociálnej služby v zariadení sociálnych
služieb pobytovou formou potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení
alebo v detskom domove
c) potvrdenie o vzatí do väzby alebo o výkone trestu odňatia slobody
3) Iný dôvod zníženia alebo odpustenia poplatku
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím, podľa § 82
ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie žiadosti:

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................
Poplatník svojím podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé. Ako dotknutá osoba dávam súhlas
Obci Podskalie v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov na spracovanie osobných údajov.

V ......................................... dňa...............................

............................................
podpis žiadateľa

Žiadosť je potrebné doručiť na OÚ v Podskalí do 31.03.

