
Žiadosť 
 
Poplatník: ........................................................................................................, r. č. ............................................... 

 

bytom : .....................................................................................................................................................................  

v zmysle VZN Obce Plavnica o miestnych daniach a miestnom poplatku č. 19/2015,  žiadam  

 

na rok 2020 
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/) 
 

Meno a priezvisko osoby,  

na ktorú sa uplatňuje 

zníženie alebo odpustenie 

za poplatok TKO 

 

Dátum 

narodenia 

 

 

Rodné číslo 

Žiadam o zníženie 

alebo odpustenie 

poplatku  

nesprávne preškrtnúť 

Zakrúžkujte príslušné 

písmeno z hore 

uvedeného rozpisu za čo 

žiadate zníženie alebo 

odpustenie poplatku * Trvalý pobyt 

   

 
zníženie - odpustenie 

 

a     b     c     d  

   

 
zníženie - odpustenie 

 

a     b     c     d  

   

 
zníženie - odpustenie 

 

a     b     c     d  

   

 
zníženie - odpustenie 

 

a     b     c     d  

   

 
zníženie - odpustenie 

 

a     b     c     d  

  
 zníženie - odpustenie 

 

a     b     c     d  

 
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 
 

Ak vznikne preplatok na poplatku za komunálny odpad na základe tohto uplatnenia si nároku na odpustenie alebo zníženie 

poplatkovej povinnosti a preplatok nemožno použiť podľa daňového poriadku na kompenzáciu daňového nedoplatku na inej 

splatnej dani, žiadam vrátiť daňový preplatok formou: 

 

 bezhotovostného prevodu na účet ............................................. kód banky:…........ názov banky:.................................................... 

 

 v hotovosti v pokladni obecného úradu 

 

 preúčtovaním preplatku na úhradu poplatku v zdaňovacom období: ............................ 

 

 preúčtovanie preplatku na úhradu inej miestnej dane …...................................................... za zdaňovacie obdobie ….................... 

  

 

V Plavnici dňa …....….................................                                            Podpis žiadateľa: ......... ....................................................... 

 

 

Žiadateľ súhlasí s použitím osobných údajov pre rozhodovaciu činnosť Obce Plavnica v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane 

osobných údajov v platnom znení. 


