(Údaje o poplatníkovi)
Meno Priezvisko: .................................................................... Rod. číslo: .................................
Adresa trvalého pobytu: .............................................................................................................
Tel. číslo: ........................................................
Obecný úrad Nová Ves nad Žitavou
Nová Ves nad Žitavou 76
951 51 Nová Ves nad Žitavou

Vec: Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad

na zdaňovacie obdobie (rok): .........................................
V súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Nová Ves nad Žitavou o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „VZN“) žiadam
o zníženie/odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad (ďalej len poplatok) pre
nasledujúce osoby (uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia a dôvod, na základe ktorého si
uplatňujete nárok na zníženie/odpustenie):
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
V Novej Vsi nad Žitavou, dňa: ......................

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

K žiadosti je potrebné doložiť aspoň jedno z nasledujúcich potvrdení:
Zníženie o 50%
-

-

Denné štúdium mimo územia obce (s výnimkou denne dochádzajúcich) - potvrdenie o ubytovaní v študentskom domove,
prípadne preukázanie iného spôsobu ubytovania v mieste štúdia
Držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP/S - kópia preukazu ZŤP alebo ZŤP/S
Zamestnanie mimo územia obce (s výnimkou denne dochádzajúcich) - potvrdenie o zamestnaní od zamestnávateľa, v ktorom
zamestnávateľ potvrdí že v zdaňovacom období vykonáva prácu mimo obce Nová Ves nad Žitavou s výnimkou denne
dochádzajúcich.
Občan ktorý má trvalý pobyt v obci, ale nezdržiava sa na adrese trvalého pobytu v obci Nová Ves nad Žitavou – čestné
prehlásenie 1 člena domácnosti, že menovaný sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu viac ako 183dní.
Prechodný pobyt v obci – správca poplatku poplatok zníži na základe údajov z evidencie obyvateľstva
Zamestnanie v zahraničí (turnusy) – potvrdenie od zamestnávateľa o turnusovej práci alebo potvrdenie činnosti vykonávanej na
základe živnostenského oprávnenia v zahraničí
Poberateľ dávky v hmotnej núdzi – potvrdenie od príslušného orgánu o tom, že je v hmotnej núdzi. (do 31. januára)
Občanom nad 63 rokov – správca poplatku poplatok zníži na základe údajov z evidencie obyvateľstva

Odpustenie o 100%
-

Štúdium v zahraničí- potvrdenie o štúdiu v zahraničí
Dlhodobé zdržiavanie v zahraničí- potvrdenie o pobyte v zahraničí z príslušného úradu alebo, potvrdenie od zamestnávateľa
(aktuálna pracovná zmluva alebo pracovné povolenie v zahraničí), alebo aktuálne potvrdenie o úhrade poplatkov v zahraničí
Hospitalizácia v zdravotníckom alebo nápravnovýchovnom zariadení – potvrdenie o hospitalizácii, potvrdenie o umiestnení
v nápravnovýchovnom zariadení
Umiestnenie dlhodobo v zariadení sociálnych služieb
Doklad o zaplatení poplatku za komunálne odpady v inej obci
Občan ktorý má trvalý pobyt v obci, ale nezdržiava sa na adrese trvalého pobytu v obci Nová Ves nad Žitavou – čestné
prehlásenie 1 člena domácnosti, že menovaný sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu viac ako 350 dní

