_____________________________________________________________________________
Meno a priezvisko, adresy, rodné číslo, telefón poplatníka
Obecný úrad Bohúňovo
049 12 Bohúňovo č. 72
Vec: Žiadosť o zníženie resp. odpustenie alebo vrátenie miestneho poplatku za komunálne odpady
Týmto žiadam o:
□ zníženie miestneho poplatku na 6 eur podľa § 12 ods. 10 Všeobecne záväzného nariadenia č. 03/2020, nakoľko
viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa osoby (členovia domácnosti):
........................................................................................................................................……………....……………….
.............. ..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................………………………….....….
nezdržiavajú alebo nezdržiavali na území obce Bohúňovo na základe nasledujúcich podkladov:
a) potvrdenia o dennom štúdiu na vysokej/strednej škole mimo územia obce Bohúňovo spolu s dokladom
o prechodnom pobyte v mieste štúdia
b) čestným prehlásením o tom, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na
území obce.
□ odpustenie miestneho poplatku podľa § 12 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia č. 03/2020 nakoľko v
zdaňovacom období sa osoby (členovia domácnosti):
............................................................................................................................................................... .........................
...................................................................................................................................... ..................................................
..........................................................................................................…………………………………………………..
nezdržiavajú alebo nezdržiavali na území obce Bohúňovo na základe nasledujúcich podkladov:
a) čestného vyhlásenia, v prípade, ak poplatník počas celého zdaňovacieho obdobia žije mimo územia Slovenskej
republiky
b) kópie dokladu o zaplatení poplatku za celé zdaňovacie obdobie, ak poplatník žije v Slovenskej republike mimo
územia obce Bohúňovo
□ vrátenie miestneho poplatku podľa § 12 ods. 13 Všeobecne záväzného nariadenia č. 03/2020 nakoľko v
zdaňovacom období sa osoby (členovia domácnosti):
............................................................................................................................................................... .........................
...................................................................................................................................... ..................................................
.....................................................................................................……………………………………………………....
splnili podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:
a) Oznámenie zániku k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona NR SR
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebne odpady v
znení neskorších predpisov zo dňa: ……………………………………
b) Doklady vymenované v predchádzajúcich bodoch.
Svojim podpisom prehlasujem, že som bol/a oboznámený/á s informáciami podľa článku 13 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorý je zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa.
V…………………..., dňa ....................……….. Vlastnoručný podpis………………………………………..
Prílohy:

