...........................................................................................................................
(Meno, Priezvisko, adresa trvalého pobytu)

Adresát:
Obec Čierny Brod
Obecný úrad č. 1
925 08 Čierny Brod
__________________________________________________________________________________________
VS / č. rozhodnutia:
v Čiernom Brode dňa:

VEC :

Žiadosť o odpustenie /zníženie poplatku za komunálny odpad – rok 201...
Dolupodpísaný/á ............................................................., trvale bytom .......................................
.............................................................., prechodný pobyt: .......................................................................
Vás týmto žiadam o odpustenie / zníženie poplatku za komunálny odpad za rok 201....
Nakoľko v zdaňovacom období viac ako 90 dní som sa nezdržiaval na území obce.
Nakoľko počas celého zdaňovacieho obdobia sa *nezdržiavam/nezdržiaval som sa na mieste
svojho trvalého pobytu, ale *držiavam sa / zdržiaval som sa v zahraničí kvôli práci.
Nakoľko poplatok za odpad za rok ............... som uhradil na mieste svojho *trvalého pobytu /
prechodného pobytu, t.j. v obci/meste ...................................................
Nakoľko v období od ................................. do ............................... sa zdržiavam/som sa zdržiaval
v študentskom domove, ubytovni, alebo v inom zariadení.
(v akom ...............................................................................................)
Nakoľko sa zdržiavam v zariadení na výkon trestu odňatia slobody ...................................................
Iné .........................................................................................................................................................

Za kladné vybavenie vopred ďakujem.
_________________________
podpis

Čestné vyhlásenie
Dolupodpísaný/á ....................................................................................., nar. .........................................,
rod. č. ......................................................................., č. OP: ...................................................................,
bytom .........................................................................................................................................................
týmto čestne prehlasujem, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé a úplné. Som si vedomý/á právnych následkov
nepravdivého čestného vyhlásenia, na ktoré ma upozornil poverujúci orgán podľa § 39 ods. 3 zák. č. 71/1976
Zb. Všetky uvedené osobné údaje môžu byť použité len pre účely vyhotovenia potrebných listín a nemôžu byť
poskytnuté na iné účely.
.....................................................
podpis
v Čiernom Brode dňa ..............................................
(* nehodiace prečiarknuť)

K žiadosti prikladám tieto doklady preukazujúce dôvod poskytnutia odpustenia /
zníženia poplatku za komunálny odpad:

Potvrdenie zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonávam prácu v zahraničí (alebo pracovná zmluva,
pracovné povolenie, povolenie k pobytu).

Potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie zo študentského domova za určené obdobie.
Potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste prechodného / trvalého pobytu.
Potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody.
Čestné prehlásenie o skutočnosti, prípadne iný doklad preukazujúci dôvod poskytnutia odpustenia /
zníženia.
Iné (uviesť aké) .....................................................................................................................................

