Žiadosť
Poplatník: ........................................................................................................, r. č. ...............................................
bytom : .....................................................................................................................................................................
v zmysle VZN Obce Plavnica o miestnych daniach a miestnom poplatku č. 2/2021, žiadam

na rok 2022
o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad z dôvodu, že:
a/ v priebehu kalendárneho roka sa dlhodobo zdržiava, alebo zdržiaval v zahraničí (viac ako 90 kalendárnych
dní – pobyt v zahraničí)
b/ neprítomnosti v obci z dôvodu práce vykonávanej mimo územia obce alebo v zahraničí
c/ neprítomnosti v obci z dôvodu prechodného pobytu v inej obci, kde je uhradený poplatok, pobyt v sociálnom
zariadení
d/ denného štúdia na strednej alebo vysokej škole (prechodné ubytovanie na internáte), v prípade štúdia v SR
nie je potrebné priložiť doklad

(*dôvody je potrebné preukázať hodnovernými dokladmi okrem bodu d/)
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Poplatník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením
nepravdivých alebo neúplných údajov.

Žiadosť o vrátenie preplatku na poplatku za komunálny odpad
 bezhotovostného prevodu na účet .......................................................................... kód banky:…........ názov banky:.......................
 preúčtovaním preplatku na úhradu poplatku v zdaňovacom období: ............................
 preúčtovanie preplatku na úhradu inej miestnej dane …...................................................... za zdaňovacie obdobie …....................
V Plavnici dňa …....….................................

Podpis žiadateľa: ................................................................

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov:
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich vyššie uvedených osobných údajov správcovi dane Obci Plavnica podľa zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré uvádzam na účely vrátenia preplatku
za komunálny odpad. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné
kedykoľvek odvolať.
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 22 až § 28 citovaného zákona.

