
Žiadateľ:___________________________________________________________________ 
                                       Meno a priezvisko , presná adresa bydliska, rodné číslo 

 

 

 

Titl. 

Mestský úrad 

Obchodná l 

referát daní a poplatkov 

064 01 Stará Ľubovňa 

 

VEC : ŽIADOSŤ o zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady 

na r. 2020 

___________________________________________________________________________ 

Týmto žiadam Mesto Stará Ľubovňa o zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za 

komunálne odpady v súlade s Čl.40 ods. 2,3 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 

2.__________________________________________________________________________ 

 

3.__________________________________________________________________________ 

 

4.__________________________________________________________________________ 

 

 

z dôvodu : 

 

1.__________________________________________________________________________ 
uviesť dôvod úľavy podľa čl. 40 VZN č. 41 u každej osoby 

2.__________________________________________________________________________ 

 

3.__________________________________________________________________________ 

 

4.__________________________________________________________________________ 

 

 

 

K žiadosti prikladám listinné doklady v počte _____ ks, preukazujúce dôvody, pre ktoré 

žiadam zníženie alebo odpustenie poplatku na vyššie uvedené osoby. 

 

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, včítane 

sankcií za rozhodné obdobie, za ktoré si uplatňujem zníženie, alebo odpustenie 

miestneho poplatku za komunálny odpad na dané osoby. 
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Potrebné listinné doklady( dôkazy), ktorými žiadateľ preukazuje dôvod , na ktorý sa má 

zníženie alebo odpustenie poplatku poskytnúť: 

 

 

Pri žiadosti podľa Čl. 40 ods. 2, VZN č. 41 

- písm. a) fotokópia platného preukazu občana ŤZP, alebo ŤZP/S, 

- písm. c) 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 a doklad príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí, 

- písm. d) potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o ubytovaní v mieste sídla školy, 

potvrdenie o štúdiu v zahraničí. 

 

Pri žiadosti podľa Čl. 40 ods. 3, VZN č. 41 

- písm. a) pri dlhodobom pobyte v zahraničí doklad vecne príslušného úradu o pobyte ( úrad 

prihlasovania obyvateľstva), 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). 

Keď sa osoba prihlásená k trvalému pobytu zdržiava v mieste prechodného pobytu, 

mimo Starej Ľubovne – doklad príslušného obecného úradu o tom, že sa osoba 

zdržiava počas celého zdaňovacieho obdobia v tejto obci a doklad o zaplatení poplatku 

na celé obdobie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Starej Ľubovni dňa :      ___________________ 

       podpis žiadateľa 


