
MESTO  
STARÁ ĽUBOVŇA 
Mestský úrad, Obchodná 1, 064 01 Stará 
Ľubovňa, 052/43 15 218 

ŽIADOSŤ O ZNÍŽENIE/ODPUSTENIE MIESTNEHO POPLATKU ZA 
KOMUNÁLNE ODPADY NA ROK 2023 

Poplatník:........................................................................r.č./ dátum nar.:................................ 

Adresa trvalého pobytu:.........................................................................tel.č............................. 

Týmto žiadam Mesto Stará Ľubovňa o zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za 
komunálne odpady v súlade s Čl.40 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stará 
Ľubovňa č.41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady pre osoby : 

1.__________________________________________________________________________ 
meno a priezvisko, presná adresa bydliska , rodné číslo alebo dátum narodenia 

2.__________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________ 

z dôvodu : 

1.__________________________________________________________________________ 
uviesť dôvod úľavy podľa čl. 16 VZN č. 41 u každej osoby 

2.__________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________ 

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 Mesto Stará 
Ľubovňa oprávnené mi vyrubiť správny poplatok so spätnou účinnosťou, vrátane 
sankcií za rozhodné obdobie, za ktoré si uplatňujem zníženie, alebo odpustenie 
miestneho poplatku za komunálny odpad na dané osoby. 

Odtlačok evidenčnej pečiatky mestského úradu 
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Doklady potrebné k zníženiu poplatku vo výške 30 % za aktuálny rok:  

- Fotokópia platného preukazu občana ŤZP alebo ŤZP/S 
 
 
Doklady potrebné k zníženiu poplatku vo výške 20 % za aktuálny rok:  
 

- aktuálne potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru (nie pracovná 
zmluva) 

- doklady o ubytovaní na potrebnú dobu, potvrdenie zamestnávateľa so sídlom 
v SR o výkone práce poplatníka v zahraničí 

- potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí  
- doklad príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí 
- potvrdenie o ubytovaní v mieste sídla školy. V zmysle zákona 177/2018 nie je 

potrebné dokladovať potvrdenie o návšteve školy 
- potvrdenie o štúdiu v zahraničí 

 
Doklady potrebné k odpusteniu poplatku za aktuálny rok:  
 

- pri dlhodobom pobyte v zahraničí doklad vecne príslušného úradu o pobyte ( úrad 
prihlasovania obyvateľstva) alebo kópia aktuálneho preukazu totožnosti danej krajiny 

- aktuálne potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru (nie 
pracovná zmluva). Ak potvrdenie nie je v slovenskom jazyku žiadateľ doloží aj 
preklad do slovenského jazyka (nemusí byť autorizovaný). 

- doklad príslušného úradu o zaplatení  poplatku za likvidáciu komunálneho odpadu 
v zdaňovacom období v mieste pobytu mimo mesta, s uvedením mien osôb, za ktorý 
bol uhradený 

 
 

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY:  (ďalej len „dotknutá osoba“) poskytujem súhlas  na 
spracovanie osobných údajov spracúvaných v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov), a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol riadne 
poučený o dôsledkoch svojho súhlasu. 

 

 

 

V Starej Ľubovni dňa :      ___________________ 
       podpis žiadateľa 
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