.……………………………………………………………………………………………………...
/meno, priezvisko adresa/
Obec Sučany
Obecný úrad
Referát daní a poplatkov
Námestie SNP 31
038 52 Sučany
Žiadosť o zníženie, odpustenie poplatku za komunálne odpady
pre fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi
Údaje o poplatníkovi:
Priezvisko:

Dátum uplatnenia úľavy:

od:

do:

Meno:

Rodné číslo:

Počet dní:

Miesto pobytu:

Dôvod zníženia, resp. odpustenia poplatku:

Doklady, ktoré preukazujú danú skutočnosť
■ potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
■ potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
-potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou,
- potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove,
■ potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní, v zahraničí o ubytovaní
alebo kópiu nájomnej zmluvy,
■ potvrdenie, že sa v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí /na základe potvrdenia o pobyte v
zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu zotrvania v zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu
pracovných, služobných povinností, z dôvodu štúdia v zahraničí atď./
■ potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava, pokiaľ sa nejedná o rekreačnú chatu alebo
záhradný domček alebo originál nájomnej zmluvy, pričom nie je vlastníkom nehnuteľností v Sučanoch,
■ potvrdenie o trvalom pobyte v zahraničí vystavenom príslušným matričným úradom,
- potvrdením z pracovného úradu v zahraničí o evidencií v zozname nezamestnaných
Platiteľ je povinný vyplniť všetky údaje a svojím podpisom potvrdiť, že vyplnené údaje sú pravdivé.
Platiteľ zodpovedá za prípadné následky, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.
V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení, podpisom tejto žiadosti udeľujem(e) súhlas Obci Sučany so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú
v tejto žiadosti poskytnuté, na účel jej vybavenia a na dobu nevyhnutnú na vybavenie veci samotnej, ako aj na
plnenie úloh s tým súvisiacich.
V Sučanoch dňa ...............…
...............................................
podpis platiteľa/ poplatníka

