Meno a priezvisko platiteľa: ........................................................ nar: ........................................
Adresa trvalého pobytu v obci Pucov: ........................................................................................
Obec Pucov
Oecný úrad Pucov
Pucov č. 214
026 01 Dolný Kubín

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad na rok 2014
V súlade s § 57 odst. 1 a 2 VZN č. 1/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady žiadam o:
Zníženie poplatku (držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP/S, 20 % z ročného poplatku, študentom
študujúcim min. 60 km od miesta trvalého bydliska a pracujúcim ubytovaným mimo miesta
trvalého bydliska vo výške 50 % z ročného poplatku
poplatníkom zdržujúcim sa v zahraničí z dôvodu zárobkovej činnosti alebo štúdia vo výške
50 % z ročného poplatku.
Údaje o poplatníkovi, na ktoré si platiteľ uplatňuje nárok na zníženie poplatku:
Dôvod zníženia (vybrať z možností))

Meno, priezvisko, titul

Dátum
narodenia

a/ držiteľ preukazu ŤZP – 20 %
b/ starobný dôchodca nad 70 rokov 20 %

c/študent a pracujúci mimo miesta trvalého bydliska 50%
Platiteľ preukazuje dôvod na zníženie poplatku v zmysle VZN. Doklady tvoria prílohu tejto žiadosti (viď
zoznam na druhej strane tejto žiadosti)

Odpustenie poplatku za obdobie, počas ktorého sa osoba dlhodobo zdržiava v zahraničí ( platí len
alikvotnú čiastku za obdobie, počas ktorého sa zdržiava na území obce)

Meno, priezvisko, titul

Dátum
narodenia

Dôvod zníženia, oslobodenia vybrať z možností:
a) Štúdium v zahraníčí
b) Zamestnanie v zahraničí
c) Prechodný pobyt v inej obci
d) Dlhodobí pobyt v zahraničí

Počet dní
neprítomnosti
na území
obce

Platiteľ je povinný podávať žiadosť o zníženie resp. odpustenie poplatku každoročne, pokiaľ dôvod na zníženie resp. odpustenie
poplatku trvá.
V Pucove dňa ...............................

.........................................................
Podpis žiadateľa

Akceptovateľné doklady k žiadosti o zníženie poplatku, resp. odpusteniu poplatku

(Podľa § 57 odst. 3 VZN č. 1/2012 obce Pucov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady )
-

Držiteľ preukazu ZŤP a ZŤP/S doručí kópiu preukazu alebo právoplatné rozhodnutie o priznaní preukazu.
Pokiaľ nedôjde k ukončeniu platnosti preukazu, nie je potrebné žiadať o úľavu každoročne.
Osoba staršia ako 70 rokov, ktorá dovŕšila vek 70 rokov do 31.12 predchádzajúceho kalendárneho roka nie je
potrebné žiadať ani dokladovať
Potvrdenie o štúdiu, študent študujúci v rámci SR, príp. ČR
Potvrdenie od zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní v danom zdaňovacom období
s miestom výkonu práce poplatníka mimo územia obce
pracovná zmluva, u zárobkovo činných osôb aj potvrdenie o ubytovaní v mieste výkonu práce, doklad vecne
príslušného úradu o pobyte, vyjadrenie spoločenstva domu, vyjadrenie OSBD príp. domového dôverníka
potvrdenie o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody. Poplatok bude odpustený na
počet dní uvedených v doklade
potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb - poplatok bude odpustený na počet dní uvedených
v doklade
pracovné povolenie v zahraničí – poplatok bude odpustený na dobu platnosti pracovného povolenia
povolenie k pobytu v zahraničí - poplatok bude odpustený na dobu platnosti povolenia k pobytu
víza – poplatok bude odpustený na dobu platnosti víz
Iné doklady je možné akceptovať len so súhlasom správcu dane a to len vo výnimočných prípadoch. V prípade
pochybnosti môže správca dane žiadať poplatníka o predloženie aj iných dokladov a potvrdení.
V prípade, že poplatník predloží k žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku doklady, ktoré nie sú
správcom dane akceptovateľné, správca dane úľavu neposkytne, prípadne poplatok neodpustí.
V prípade, že nie je doklad v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné k dokladu predložiť aj ich preklad,
ktorý nemusí byť úradne overený
Správca dane zníži poplatok, alebo odpustí alikvotnú časť poplatku len v prípade, ak poplatník o odpustenie
písomne požiada, najneskoršie do konca augusta zdaňovacieho roka. Po tomto termíne nárok na zníženie,
resp. odpustenie alikvotnej časti poplatku na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

