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Mesto Lučenec , Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec

Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku FO
za komunálny odpad za obdobie .........................................................................
Poplatník: ........................................................................................., r.č.: .........................................
bytom :...................................................................................................................... týmto žiadam o :
zníženie miestneho poplatku o 50% podľa § 26 odst. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č.13/2017 z dôvodu:
a/ prechodného pobytu mimo územia mesta
b/ poberania dávok v hmotnej núdzi
c/ že je poplatník držiteľom preukazu ŤZP
d/ štúdia na dennom štúdiu vo vzdialenosti viac ako 50 km od mesta Lučenec
e/ výkonu práce mimo územia mesta vo vzdialenosti viac ako 50 km od mesta Lučenec
f/ turnusových prác /vodič medzinárodnej kamiónovej, alebo autobusovej dopravy, opatrovateľ/ka, au-pair v zahraničí)
(dôvody na zníženie je potrebné preukázať dokladmi určenými VZN mesta č.13/2017 s aktuálnym dátumom)

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Obdobie: od

do

Dôvod zníženia

odpustenie miestneho poplatku podľa § 26 odst.3 Všeobecne záväzného nariadenia č.13/2017 z dôvodu, že sa:
a/ v priebehu kalendárneho roka dlhodobo zdržiava, alebo zdržiaval v zahraničí
b/ v priebehu kalendárneho roka sa nachádza v reedukačnom zariadení, v detskom domove, vo výkone väzby, vo výkone
trestu odňatia slobody
c/ miestny poplatok sa odpustí vlastníkovi nehnuteľnosti po preukázaní , že nehnuteľnosť je v nájme (platí nájomník)
(dôvody na odpustenie je potrebné preukázať dokladmi určenými VZN mesta č.13/2017 s aktuálnym dátumom
v prípade zahraničia s priloženým prekladom do úradného jazyka SR)

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Obdobie: od

do

Dôvod zníženia

Daňový subjekt si nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie
zvlášť. Žiadosť na zníženie, resp. oslobodenie od poplatku vrátane príslušných dokladov je platiteľ
povinný podávať každoročne!!!!
V prípade vzniku preplatku , poplatník žiada o jeho vrátenie:
v hotovosti / prevodom na účet IBAN:..............................................................................................................BIC kód:........................
alebo o preúčtovanie na nasledujúce zdaňovacie obdobie......................................alebo na úhradu inej dane...........................................
Dátum..............................................................

Podpis.. .................................................................

Žiadateľ súhlasí s použitím osobných údajov pre rozhodovaciu činnosť mesta Lučenec vo veci poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
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v platnom znení.
Dátum..............................................................

Podpis.. .................................................................

Doklady potrebné k zníženiu poplatku vo výške 50 % za aktuálny rok:
-

-

-

doklad o prechodnom pobyte mimo územia mesta (vydáva obec),
doklad o poberaní pomoci v hmotnej núdzi rodiny, za ktorú plní povinnosť poplatníka,
platný preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
doklad o dennom štúdiu vo vzdialenosti viac ako 50 km od mesta Lučenec (za akademický rok
od 1. septembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta aktuálneho
zdaňovacieho obdobia), alebo doklad o návšteve predškolského, alebo školského zariadenia
potvrdenie od zamestnávateľa v prípade výkonu práce vo vzdialenosti viac ako 50 km od mesta
Lučenec za aktuálne zdaňovacie obdobie, alebo pracovná zmluva uzatvorená v aktuálnom
zdaňovacom období,
potvrdenie od zamestnávateľa, alebo agentúry za aktuálne zdaňovacie obdobie, alebo pracovnú
zmluvu uzatvorenú v aktuálnom roku, v prípade turnusových prác (napr. vodič medzinárodnej
kamiónovej alebo medzinárodnej autobusovej dopravy, au-pair, opatrovateľka) v zahraničí.

Doklady potrebné k odpusteniu poplatku za aktuálny rok:

-

-

F-21/10/2

Poplatník, ktorý sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, predloží tieto podklady
jednoznačne preukazujúce jeho pobyt mimo mesta:
a. pracovná zmluva potvrdzujúca výkon práce v zahraničí v aktuálnom zdaňovacom
období, alebo
b. pracovné víza, alebo
c. potvrdenie od zamestnávateľa potvrdzujúce výkon práce v zahraničí v aktuálnom
zdaňovacom období, alebo
d. potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, alebo
e. potvrdenie o štúdiu v zahraničí (za akademický rok od 1. septembra predchádzajúceho
zdaňovacieho obdobia do 31. augusta aktuálneho zdaňovacieho obdobia a za
akademický rok od 1. septembra aktuálneho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta
nasledujúceho zdaňovacieho obdobia) alebo potvrdenie za všetky semestre
aktuálneho zdaňovacieho obdobia, alebo
f. potvrdenie vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí,
alebo
g. doklad o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí, ak ide o dieťa, alebo
h. potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o evidencii poplatníka v zozname
nezamestnaných v príslušnom štáte,
ak sa viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval v mieste trvalého pobytu z dôvodu
umiestnenia v reedukačnom zariadení, v detskom domove, vo výkone väzby, vo výkone trestu
odňatia slobody, potvrdením od vecne príslušného zariadenia o umiestnení, resp. pobyte
poplatníka v zariadení,
ak poplatník nemá na území mesta trvalý pobyt a má zároveň oprávnenie užívať nehnuteľnosť
na území mesta, po predložení nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľnosti a skutočnosti, že
nájomcovia poplatok za komunálny odpad platia mestu Lučenec.

