
 
 

Obec Lipovce, Lipovce 92, 082 36 Lipovce 
 
 

Žiadosť  
o zníženie/odpustenie* poplatku za komunálny odpad a vypúšťanie splaškových vôd do 

miestnej kanalizácie 
 
Žiadosť o zníženie/odpustenie* poplatkovej povinnosti na  zdaňovacie obdobie (rok).................... 
 
 
A.  DAŇOVÝ SUBJEKT – PLATITEĽ POPLATKU KOMUNÁLNEHO ODPADA A VYPÚŠŤANIE   
 SPLAŠKOVÝCH VÔD DO MIESTNEJ KANALIZÁCIE 
  

 Meno priezvisko:..................................................................................................................................... 

 Trvalý pobyt:........................................................................................................................................... 

 Dátum narodenia:.............................................. 

 

B.  ÚDAJE O POPLATNÍKOCH NA KTORÝCH SI PLATITEĽ UPLATŇUJE ZNÍŽENIE / 
      ODPUSTENIE* POPLATKU 
 
 1.  Meno priezvisko:................................................................................................................................. 

  Trvalý pobyt:....................................................................................................................................... 

  Dátum narodenia:..............................................Dátum od:.............................do:............................... 

  Dôvod:  študent / zamestnanec / dlhodobý pobyt v zahraničí / prechodný pobyt mimo obce /  

              poplatník dlhodobo umiestnený mimo obce*           Miesto pobytu:.................................... 

 

 2. Meno priezvisko:................................................................................................................................. 

  Trvalý pobyt:....................................................................................................................................... 

  Dátum narodenia:..............................................Dátum od:.............................do:............................... 

  Dôvod:  študent / zamestnanec / dlhodobý pobyt v zahraničí / prechodný pobyt mimo obce /  

              poplatník dlhodobo umiestnený mimo obce*           Miesto pobytu:.................................... 

 

C.  PRÍLOHA (DOKLAD PREUKAZUJÚCI DÔVOD ZNÍŽENIA/ODPUSTENIA* POPLATKU): 

........................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
Dňa...................................                                                                    ............................................................ 
                                                                                                              podpis platiteľa – daňového subjektu 
 
* nehodiace sa prečiarknite 
 
 
 
 



 
 

Podľa VZN č. 7/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 

 
 

§34 
Zníženie, odpustenie poplatku 

(odst. 1,2) 
 
Správca poplatok zníži, na základe písomnej žiadosti poplatníka, za obdobie, za ktoré poplatník správcovi 
preukáže, že sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiava, alebo nezdržiaval v mieste svojho trvalého 
bydliska: 
 

a) o 100 % za obdobie, za ktoré poplatník obce preukáže, že sa zdržiava v nápravnovýchovnom 
zariadení - výkon väzby alebo trestu, 
Doklad: potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu, 

 
b) o 100 % za obdobie, za ktoré poplatník obce preukáže, že sa zdržiava v zariadení poskytujúceho 

sociálne služby pobytovou formou, 
                Doklad: potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou, 

 
c) o 100 % za obdobie, za ktoré poplatník obce preukáže, že sa zdržiava v zahraničí (na základe 

potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu zotrvania v zahraničí 
počas daného obdobia, z dôvodu pracovných, služobných povinnosti, z dôvodu štúdia v zahraničí 
atď.), 
Doklad: potvrdením, 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 povinnosti, z dôvodu štúdia v zahraničí 
atď.). V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné doložiť aj 
preklad, alebo  čestné vyhlásenie, 

 
d) o 70 % za obdobie, za ktoré poplatník obce preukáže, že sa zdržiava v študentskom domove, alebo 

na internáte, 
                Doklad: potvrdenie študentského domova, alebo internátu o ubytovaní, 

 
e) o 70 % za obdobie, za ktoré poplatník – vlastník nehnuteľností obce preukáže, že sa v obce 

nezdržiava, pokiaľ sa nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný domček, 
Doklad: potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava, pokiaľ sa nejedná 
o rekreačnú chatu alebo záhradný domček, 

 
f) o 100 % za obdobie, za ktoré poplatník, ktorý nie je vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti v obci 

preukáže, že sa zdržiava v inej obci, kde je poplatníkom. 
                 Doklad: potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ema Vyšňovská, Široké 603 
 
 

Žiadosť  
o odpustenie poplatku za komunálny odpad  

 
 

 
 
A.  DAŇOVÝ SUBJEKT – PLATITEĽ POPLATKU KOMUNÁLNEHO ODPADA  
  

 Meno priezvisko:....Ema Vyšňovská....................................................................................................... 

 Trvalý pobyt:........Široké 603.................................................................................................................. 

 Dátum narodenia:....27.01.1970............................ 

 

Dôvod:  v obci Lipovce nemám nahlásený trvalý pobyt, ani prechodný pobyt. Som vlastníčkou chatky 

 s rozlohou 24 m2, ktorú minimálne využívam a netvorím komunálny odpad.              

  

 

  

 
Dňa....06.05.2019...............                                                                    ............................................................ 
                                                                                                              podpis platiteľa – daňového subjektu 
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