Obec Trebatice
Obecný úrad
Hlavná ulica 247/107
922 10 Trebatice
Vec: Žiadosť o zníženie, odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady pre fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi
I. Oddiel – údaje o platiteľovi: (údaje o osobe, na ktorú správca vyrubuje poplatok)
Priezvisko
Adresa trvalého
pobytu
Adresa
korešpondenčná

Meno

Rodné číslo

Ulica,,číslo súp./or., číslo bytu

Mesto, PSČ

Ulica, číslo súp./or., číslo bytu

Mesto, PSČ

Telefón:

e-mail:

II. Oddiel – údaje o poplatníkovi: (na ktorého platiteľ uplatňuje nárok na úľavu)
Priezvisko

Meno

Dátum uplatnenia úľavy

od:

do:

Priezvisko

počet dní
Meno

Dátum uplatnenia úľavy

od:

do:

Rodné číslo
Miesto pobytu:

Rodné číslo
počet dní

Miesto pobytu:

Dôvod zníženia, resp. odpustenia poplatku
Podmienky a podklady na odpustenie alebo zníženie poplatku
1. Správca poplatku na základe žiadosti poplatok odpustí alebo zníži za preukázaný počet dní, za ktoré poplatník
správcovi preukáže, na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiaval alebo
nezdržiava na území obce Trebatice. Týmito podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady,
z ktorých jednoznačne a nespochybniteľne vyplýva počet dní pobytu mimo obce Trebatice v zdaňovacom období,
a to:
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
c) študent alebo žiak, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, na splnenie
podmienky pre zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poskytne poplatník obci údaje
v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta spolu
s dokladmi o ubytovaní (zmluva o ubytovaní, nájomná zmluva, potvrdenie o platbe za ubytovanie
a pod.),
d) doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta, potvrdenie o návšteve školy, len ak žiak alebo
študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
e) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, ktoré obsahuje údaje o tom, na
aké obdobie a akou formou je práca vykonávaná,
f) aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru v zdaňovacom
období (nie pracovná zmluva),
g) pracovná zmluva pri sezónnych prácach v zahraničí,
h) potvrdenie zamestnávateľa zo Slovenskej republiky o výkone práce v zahraničí,
i) potvrdenie o pobyte v zahraničí,
j) aktuálne potvrdenie o pobyte v inej obci – potvrdenie o prechodnom pobyte alebo kópia nájomnej
zmluvy resp. potvrdenie o ubytovaní v služobných ubytovniach v spojení s dokladom o úhrade
poplatku v inej obci, pričom poplatník nemôže byť výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v obci
Trebatice.
2. V prípade, že podklad nie je vystavený v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, poplatník predloží voľný
preklad príslušného podkladu (nemusí byť úradný).
3. Podklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
4. Potvrdenie resp. podklady, ktoré sú potrebné na zníženie alebo odpustenie poplatku, je potrebné predložiť
správcovi poplatku najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo
odpustenie poplatku zaniká. Lehota 90 dní na zníženie alebo odpustenie poplatku začína plynúť 1.januára
zdaňovacieho obdobia po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom poplatníkovi vznikol nárok na zníženie alebo
odpustenie poplatku a končí uplynutím 90 dní.
Platiteľ je povinný vyplniť všetky údaje a svojím podpisom potvrdiť, že vyplnené údaje sú pravdivé.
Platiteľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.

V Trebaticiach, dňa ............................
...........................................
podpis platiteľa

Ochrana osobných údajov:
Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle
www.osobnyudaj.sk/informovanie/00313106, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach
prevádzkovateľa.

