Príloha č. 3 VZN 87/2015

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku v zmysle VZN mesta Gelnica o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 87/2015 v znení jeho
neskorších zmien a doplnkov

na rok 20..
Žiadateľ (meno a priezvisko) .................................................................................................................................
adresa trvalého pobytu ..............................................................................................................................................
telefón/e- mail.:
..............................................................................................................................................
žiadam: a ) za seba
b ) za inú osobu ..........................................................................................................................................

A/ odpustenie poplatku v zmysle § 7 ods. (1) písm. A) VZN 87/2015:
1.

poplatník, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí
(niektorý z dokladov: úradné potvrdenie o pobyte, potvrdenie o návšteve školy za príslušný školský rok

v zahraničí, potvrdenie zamestnávateľa o trvaní prac. pomeru v zahraničí v danom zdaňovacom
období, kópia prac. zmluvy zo zahraničia, potvrdenie o pobyte vyhotovenom ubytovacím zariadením
v zahraničí, príp. iné riadne preukázanie ubytovania v mieste štúdia alebo v mieste vykonávania práce
alebo v mieste pobytu v zahraničí)
- k dokladom, ktoré sú vystavené v cudzom jazyku okrem českého, je potrebný slovenský preklad
- v prípadoch, kedy nie je z predložených dokladov možné určiť presný počet dní, za ktoré poplatník žiada
oslobodenie poplatku, poplatník túto skutočnosť prehlási čestným vyhlásením.

2.

poplatník vo výkone trestu odňatia slobody
(doklad: rozhodnutie o výkone trestu, rozhodnutie o výkone väzby)

3.

poplatník prihlásený k trvalému pobytu, ktorého skutočný pobyt nie je známy
(doklad: čestné prehlásenie osôb s trvalým pobytom na uvedenej adrese)

4.

poplatník dlhodobo zdržiavajúci sa mimo miesta trvalého pobytu, resp. miesta, v ktorom sa
nachádza nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať /ústavy, kňazi a ich rodinní príslušníci, rehoľné
sestry/
Poplatok mesto odpustí len za tie dni, za ktoré poplatník mestu preukáže, že sa v meste nezdržiava. Táto doba
nesmie byť kratšia ako 90 dní v zdaňovacom období.

B/ zníženie poplatku v príslušnom zdaňovacom období o 50 % v zmysle § 7 ods. (1)
písm. C) VZN 87/2015:
1.

poplatník študujúci na území SR mimo miesta trvalého pobytu
(doklad: potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o prechodnom pobyte alebo zmluva o ubytovaní
alebo potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní v SR)

2. poplatník zamestnaný na území SR mimo miesta trvalého pobytu
(doklad: potvrdenie zamestnávateľa spolu s potvrdením o prechodnom pobyte alebo zmluvou
ubytovaní alebo dokladom o ubytovaní)
3.

o

poplatník žijúci na území SR mimo miesta trvalého pobytu
(doklad: potvrdenie o prechodnom pobyte a potvrdenie o platení poplatku v mieste prechodného pobytu
alebo zmluva o ubytovaní alebo doklad o ubytovaní a potvrdenie o platení poplatku v mieste ubytovania).

Poplatok mesto zníži poplatníkovi, len ak poplatník preukáže, že sa v meste nezdržiava viac ako 90 dní
v zdaňovacom období.

V Gelnici dňa ..............................

- Správne údaje zakrúžkujte!

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

