
Žiadosť o  poskytnutiu úľavy resp. odpustenia poplatku za komunálny odpad na rok 2017 

 

 

Ja dole podpísaný/á _________________________, nar.__________, trvale bytom Fričovce č._______, žiadam 

o zníženie(odpustenie) poplatku v zmysle VZN č.5/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Fričovce, v zmysle III. časti, §11, podľa bodu 

 

A)         Som sa viac ako 90 dní nezdržiaval na území obce Fričovce a za toto obdobie žiadam  o odpustenie poplatku za 

 komunálny odpad na rok 2017 

 Ako doklad prikladám: Potvrdenie o pobyte na území iného členského štátu, víza, potvrdenie zamestnávateľa, 

 agentúry,pracovné povolenie a pod.   

 

 

B.1.1)       Som študent študujúci v zahraničí a v rámci pobytu v zahraničí sa krátkodobo zdržiavam aj na  území 

 obce Fričovce  a žiadam o poskytnutie  úľavy vo výške 60% z poplatku za komunálny  odpad na rok 2017 

  Ako doklad prikladám: Potvrdenie  o návšteve školy, potvrdenie zamestnávateľa, agentúry, pracovné povolenie, 

 potvrdenie o prechodnom pobyte na území iného štátu. 

 

 

 B.1.1)       Som študent študujúci mimo trvalého bydliska (vzdialenosť od bydliska ____ km)  a žiadam  o poskytnutie 

 úľavy vo výške 60 % z poplatku za komunálny odpad na rok 2017 

 Ako doklad prikladám: Potvrdenie  o návšteve školy,  potvrdenie o ubytovaní v študentskom domove, domove 

 mládeže, ubytovni, prípadne preukázanie iného spôsobu ubytovania v mieste štúdia. 

 

 

 B.1.2)       Pracujem v zahraničí a vykonávam turnusovú prácu, príp. sa krátkodobo zdržiavam na  území  obce 

 Fričovce, preto žiadam o poskytnutie  úľavy vo výške 60% z poplatku za  komunálny  odpad na rok 2017 

 Ako doklad prikladám: Potvrdenie zamestnávateľa, agentúry, pracovné povolenie, potvrdenie o prechodnom 

 pobyte  na území iného štátu. 

 

 B.1.3)       Z dôvodu výkonu zamestnania sa dlhodobo zdržiavam mimo obce v rámci SR a žiadam  o poskytnutie 

 úľavy vo výške 60 % z poplatku za komunálny odpad na rok 2017 

 Ako doklad prikladám:Nájomná zmluva, zmluva o ubytovaní, potvrdenie zamestnávateľa o mieste pracoviska, 

 doklad  o vykonávaní trestu odňatia slobody 

 

 

 B..2)       Nakoľko som poplatok zaplatil v mieste svojho prechodného pobytu, žiadam o odpustenie  poplatku za 

 zaplatené dni v mieste môjho prechodného bydliska ...................................... 

 Ako doklad prikladám:Potvrdenie o zaplatení poplatku a počte dní za ktorý bol doklad vyrubený. 

 

 

 B..3          Nakoľko som držiteľom preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím príp. držiteľom preukazu fyzickej osoby 

 s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom 

 Ako doklad prikladám: Preukaz ZŤP 

 

 

 

Vo Fričovciach dňa .............2017. 

  

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

vlastnoručný podpis poplatníka 


