Meno, priezvisko, adresa žiadateľa
Obec Ludanice
Obecný úrad
SNP 448/69
956 11 Ludanice
Žiadosť o zníženie /odpustenie/ poplatku za nakladanie s komunálnymi odpadmi a DSO
na rok 2019
Dolu podpísaný /á/..................................................., narodený /á/
.........................................,
trvale bytom Ludanice, .................................................... Vás žiadam o zníženie – odpustenie*
poplatku za komunálne odpady a DSO za rok 2019
z dôvodu:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
V ..........................., dňa ....................................
..........................................
podpis žiadateľa
príloha:
1.

* poučenie:
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 3/2017 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Čl. 6

Odpustenie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo
sa nezdržiaval na území obce.
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo územia obce
a) potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva
prácu v zahraničí
b) potvrdenie od slovenského zamestnávateľa o výkone práce poplatníka
v zahraničí
c) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí
d) potvrdenie o štúdiu v zahraničí.
3. V prípade, že doklad podľa ods.2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladu predložiť aj preklad, preklad nemusí byť úradne preložený. Doklad nie je možné
nahradiť čestným vyhlásením.
4. Obec na základe žiadosti daňového subjektu poplatok odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo nezdržiaval v mieste trvalého pobytu z dôvodu, že je hospitalizovaný
v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, v zariadení sociálnej starostlivosti,
v zariadení sociálnych služieb, v reedukačnom zariadení, v detskom domove, vo výkone
väzby, vo výkone trestu odňatia slobody a pod..
5. Odpustenie poplatku za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nie je možné.
6. Nárok na uplatnenie odpustenia poplatku poplatníkovi nevzniká, ak má finančné záväzky
voči obci.
Čl. 7
Zníženie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti zníži poplatok za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo
sa nezdržiaval na území obce
2. Obec na základe predložených dokladov preukazujúcich dôvod zníženia poplatku zníži
poplatok o 10% ak:
a) poplatník študuje mimo obec a k žiadosti o zníženie poplatku predloží potvrdenie o
návšteve školy spolu s dokladom o zaplatení poplatku v mieste štúdia alebo v mieste
internátneho ubytovania
b) poplatník sa v pracovných dňoch z dôvodu pracovnej činnosti nezdržiava na území obce a
k žiadosti o zníženie poplatku predloží doklad o zamestnaní od zamestnávateľa a doklad
preukazujúci zaplatenie poplatku v inej obci resp. v mieste ubytovania

2. Zníženie poplatku za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nie je možné.
3. Nárok na uplatnenie zníženia poplatku poplatníkovi nevzniká, ak má finančné záväzky voči
obci.

