___________________________________________________________________________
Meno a priezvisko, adresy, rodné číslo, telefón poplatníka

Obec Lipové
Obecný úrad v Lipovom
Lipové 59
946 14 Zemianska Olča

Vec: Žiadosť o zníženie resp. odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady
Týmto žiadam o:

□ odpustenie miestneho poplatku o 100 % podľa § 18 ods. 1 písm a); b.); c.) a f.) Všeobecne
záväzného nariadenia č. 1/2019, nakoľko viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa osoby (členovia/
domácnosti):
....................................................................................................... ........................................................
....................................................................................................... ........................................................
................................................................................................................................................................
nezdržiavajú alebo nezdržiavali na území obce Lipové na základe nasledujúcich podkladov:
a.) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu alebo o
umiestnení v re-edukačnom centre,
b.) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
c.) potvrdením, že sa v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (na základe
potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu zotrvania v zahraničí
počas daného obdobia, z dôvodu pracovných, služobných povinnosti, z dôvodu štúdia v zahraničí
atď., napr. potvrdenie o návšteve školy deklarujúce štúdium v zahraničí v zmysle interných
predpisov vysokej školy alebo potvrdenia alebo iného dokladu o trvaní pracovného pomeru mimo
územia Slovenskej republiky). V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo v českom jazyku,
je potrebné doložiť aj preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
d.) potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava,
e.) overeného čestného vyhlásenia o počte dní v zdaňovacom období, počas ktorých sa za
preukázané obdobie nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta, pokiaľ to nevyplýva z podkladov
predložených podľa písmena a) až d),
a to najmä v období od .......................... do ........................, celkový počet dní .........................

□ zníženie miestneho poplatku o 70 % podľa § 18 ods. 1 písm d) Všeobecne záväzného
nariadenia č. 1/2019, nakoľko viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa osoby (členovia/
domácnosti):
....................................................................................................... ........................................................
....................................................................................................... ........................................................
................................................................................................................................................................
nezdržiavajú alebo nezdržiavali na území obce Lipové na základe nasledujúcich podkladov:
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a.) potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok s dokladom o ubytovaní,

□ zníženie miestneho poplatku o 50 % podľa § 18 ods. 1 písm e) Všeobecne záväzného
nariadenia č. 1/2019, nakoľko viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa osoby (členovia/
domácnosti):
....................................................................................................... .......................................................
........................................................................................................ .......................................................
................................................................................................................................................................
. nezdržiavajú alebo nezdržiavali na území obce Lipové na základe nasledujúcich podkladov:
a.) potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava, pokiaľ sa
nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný domček,
b.) overeného čestného vyhlásenia o počte dní v zdaňovacom období, počas ktorých sa za
preukázané obdobie nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta, pokiaľ to nevyplýva z podkladov
predložených podľa písmena a) až d),
a to najmä v období od .......................... do ........................, celkový počet dní .........................
predložených podľa písmena a)
a to najmä v období od .......................... do ........................, celkový počet dní .........................
Svojim podpisom prehlasujem, že som bol/a oboznámený/á s informáciami podľa článku 13
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorý je zverejnený na webovom sídle
prevádzkovateľa www.lipove.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.

V Lipovom, dňa .......................

..........................................
podpis

Prílohy:
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