Mesto Šaľa, Nám. Sv.Trojice 7, 927 15 Šaľa
Oznámenie
k uplatneniu nároku na odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
podľa § 82 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platného VZN č. 9/2012
na rok 2013.

I. ODDIEL - ÚDAJE O POPLATNÍKOVI, (ktorému správca dane vyrubil poplatok):
Titul, priezvisko:

Meno:

Dátum
narodenia:

Adresa trvalého pobytu

II. ODDIEL - ÚDAJE O POPLATNÍKOVI, (na ktorého si platiteľ uplatňuje nárok na
zníženie, resp. odpustenie poplatku):
Titul, priezvisko:

Meno:

Od kedy do kedy sa uplatňuje
zníženie, resp. odpustenie:

Počet dní, počas ktorých sa
nezdržiava v mieste
trvalého pobytu

Dátum narodenia:

Dôvod zníženia, resp. odpustenia poplatku:
Titul, priezvisko:

Meno:

Od kedy do kedy sa uplatňuje
zníženie, resp. odpustenie:

Počet dní počas ktorých sa
nezdržiava v mieste
trvalého pobytu:

Dátum narodenia:

Dôvod zníženia, resp. odpustenia poplatku :
Titul, priezvisko:

Meno:

Od kedy do kedy sa uplatňuje
zníženie, resp. odpustenie:

Počet dní počas ktorých sa
nezdržiava v mieste
trvalého pobytu:

Dátum narodenia:

Dôvod zníženia, resp. odpustenia poplatku :
Titul, priezvisko:

Meno:

Od kedy do kedy sa uplatňuje
zníženie, resp. odpustenie:

Počet dní počas ktorých sa
nezdržiava v mieste
trvalého pobytu:

Dátum narodenia:

Dôvod zníženia, resp. odpustenia poplatku :

Počet príloh:

Poplatník je povinný vyplniť všetky údaje a svojím podpisom potvrdiť, že vyplnené údaje sú
pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo
neúplných údajov

(1) Mesto poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad odpustí za obdobie, za
ktoré poplatník preukáže mestu, že sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiava
alebo nezdržiaval na území mesta.
(2) Poplatník preukáže okolnosti každoročne podľa ods. (1) hodnoverným podkladom,
ktorým je najmä:
a) fotokópia víza,
b) fotokópiou aktuálnej pracovnej zmluvy (v prípade cudzojazyčného podkladu
mesto môže požadovať úradný preklad podkladu),
c) potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v aktuálnom roku
s uvedením obdobia, v ktorom sa poplatník nezdržiava v mieste trvalého
pobytu (v prípade cudzojazyčného podkladu mesto môže požadovať úradný
preklad podkladu),
d) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb
e) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody
f) potvrdenie o prechodnom pobyte a zaplatení poplatku v inej obci (okrem
rekreačných oblastí)
g) potvrdenie o návšteve školy v zahraničí
h) potvrdenie o ubytovaní na internáte alebo ubytovni
i) nájomná alebo podnájomná zmluva o ubytovaní v inej obci
(3) K podkladom podľa ods. (2) je poplatník povinný písomne oznámiť počet dní
v zdaňovacom období, počas ktorých sa nezdržiava v mieste trvalého pobytu.
(4) Na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti VZN pri poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady mesto na základe žiadosti poplatníka môže poplatok znížiť
alebo odpustiť:
a) vo výške 50 % poplatku po doložení dokladu o príjme žiadateľovi, ktorý má príjem
pod hranicou životného minima (v zmysle zákona č. 125/1998 Z. z. v znení
neskorších predpisov),
b) individuálne podľa závažných okolností, ktorými sú napríklad požiar, povodeň, iná
živelná pohroma a pod. na základe individuálnej žiadosti poplatníka.
(5) Ak poplatníkovi zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia
a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, mesto
poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi vráti.
(6) Doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ods. (5) na vrátenie poplatku alebo
jeho pomernej časti:
a) potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia mesta
b) kópia úmrtného listu
c) potvrdenie o ukončení prechodného pobytu na území mesta

Dňa .................................

...........................................
podpis platiteľa poplatku

