Žiadosť
Vlastník nehnuteľností:
Meno a priezvisko:.....................................................................................................................................................
Adresa trvalého bydliska, č. telefónu, e-mail:...........................................................................................................
Obecný úrad Šútovce
972 01 Šútovce č. 39
Osoba na ktorú sa žiada úľava pokiaľ nie je vlastníkom:
Meno a priezvisko:.......................................................................................................................
Meno a priezvisko:.......................................................................................................................

Žiadosť o čiastočné odpustenie miestneho poplatky za komunálny odpad na rok 2018
Žiadam o čiastočné odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad z dôvodu, že:
§5
Odpustenie a vrátenie poplatku
(1) Obec poplatok odpusti za obdobie, za ktoré poplatník preukáže splnenie podmienok na odpustenie poplatku
a predloží podklady, ktoré obec určila podľa § 5 ods. 2, že sa viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na
území obce. Hodnoverný doklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením.
(2) Poplatník preukazuje skutočnosti, ktoré oprávňujú správcu poplatku na to, aby poplatok odpustil
hodnoverným dokladom predloženým správcovi dane, za ktorý sa v zmysle tohto VZN považuje:
a) pri pobyte v zahraničí preukazujúcim dokladom je potvrdenie od zamestnávateľa obsahujúce presne časové
určenie trvania pobytu v zahraničí alebo potvrdenie o povolení pobytu na území iného štátu alebo potvrdenie
školy o štúdiu obsahujúce presne časove určenie trvania pobytu a z ktorého je zrejmá skutočnosť podľa § 5 ods.
1. V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť úradne
overený preklad,
b) pre dlhodobo neprítomne osoby, ktoré sa zdržujú mimo obce Šútovce na území Slovenskej republiky, je
preukazujúcim dokladom potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci alebo meste a súčasne potvrdenie o
zaplatení poplatku za KO alebo potvrdenie o zaplatení poplatku za KO v mieste, kde sa poplatník zdržuje bez
trvalého alebo prechodného pobytu,
c) u študentov denného štúdia mimo územia obce Šútovce, s výnimkou denne dochádzajúceho, je
preukazujúcim dokladom potvrdenie školy alebo školského zariadenia za príslušný kalendárny rok,
d) u zamestnancov, ktorí pracujú mimo obce Šútovce v rámci SR bez dennej dochádzky do práce, je
preukazujúcim dokladom potvrdenie zamestnávateľa, z ktorého je zrejme, v ktorej obci koľko dní u daného
zamestnávateľa odpracoval s uvedením ubytovacích zariadení, v ktorých sa poplatník v konkrétnom období
zdržoval.
(3) Ak poplatník uhradil obci poplatok a zároveň doložil doklady uvedené § 5 ods. 2. obec vráti rozhodnutím
poplatníkovi vzniknutý rozdiel do 60 dni od skončenia zdaňovacieho obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.
V Šútovciach dňa:
...................................................
Vlastnoručný podpis poplatníka
Žiadosť treba doručiť najneskoršie do 31.3.2018
Poznámka:
V súlade so VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v obci Šútovce
Priložené doklady:
1. potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie zo školy, práci v zahraničí preukazujúce, že sa viac ako 90 dní nezdržiavam v obci Šútovce
2. doklad o zaplatení poplatku z titulu prechodného/trvalého pobytu v inej obci /meste (Pokiaľ bude predložený doklad v cudzom jazyku,
poplatník doloží aj jeho preklad do slovenského jazyka).

