ŽIADOSŤ
o zníženie poplatku za komunálny odpad na rok 2019

Žiadateľ: ........................................................., nar. ............................, rod.č. ...................................
trvalý pobyt: .......................................................................................................................
tel. číslo................................................................................................................................................

týmto žiadam

správcu miestneho poplatku Obec LEHOTA POD VTÁČNIKOM
IČO: 318 256
sídlo: Obecný úrad, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, Nám. SNP 33/1

o zníženie poplatku za komunálny odpad na osoby:
1. ......................................................................, nar. ............................, rod. č. ..............................
z dôvodu* ....................................................................................................... na počet dní ........
2. ......................................................................, nar. ............................, rod. č. ..............................
z dôvodu* ...................................................................................................... na počet dní ........
3. ......................................................................, nar. ............................, rod. č. ...............................
z dôvodu* ....................................................................................................... na počet dní ........
4. ......................................................................, nar. ............................, rod. č. ..............................
z dôvodu *....................................................................................................... na počet dní ........
* uviesť dôvod v zmysle čl. VIII. ods.7. písm. a), b) alebo c) VZN č.2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

K žiadosti prikladám (označte krížikom):

□
□
□
□
□

potvrdenie o návšteve školy
potvrdenie o zamestnaní mimo miesta trvalého pobytu
potvrdenie o ubytovaní
nájomná zmluva
doklad o prechodnom pobyte v inej obci

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

doklad o úhrade poplatku za komunálne odpady v inej obci
sezónna dohoda
potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb
potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo v detskom domove
potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii v liečebniach
pracovné povolenie
povolenie k pobytu v zahraničí alebo víza
potvrdenie o zamestnaní v zahraničí
potvrdením od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí
doklad príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí.

Počet príloh: .........
Čestne vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a priložené listinné doklady sú pravdivé a som si
vedomý (á) toho, že v prípade uvedenia nepravdivých údajov je správca poplatku oprávnený
vyrubiť mi správny poplatok so spätnou účinnosťou, vrátane sankcií za rozhodné obdobie, za
ktoré si uplatňujem zníženie poplatku za komunálne odpady na dané osoby.

Žiadateľ súhlasí s použitím osobných údajov pre rozhodovaciu činnosť Obce Lehota pod Vtáčnikom v zmysle
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

V Lehote pod Vtáčnikom
dňa ................................

............................................
podpis žiadateľa

