Príloha č. 5 k VZN 11/2011

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 8 VZN č. 11/2011
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012
Žiadateľ (meno a priezvisko) .................................................................................................................
adresa trvalého pobytu ...............................................................................................................................
žiadam:
a ) za seba
b ) za inú osobu ..........................................................................................................................................
A/ odpustenie poplatku z dôvodu, že:
1. fyzická osoba sa dlhodobo zdržiava v zahraničí
(potvrdenie o ubytovaní, alebo potvrdenie o zamestnaní, alebo potvrdenie o štúdiu a pod., k dokladom ktoré sú
vystavené v cudzom jazyku okrem českého je potrebný slovenský preklad)

2. fyzická osoba je vo výkone trestu
(rozhodnutie o výkone trestu)

3. fyzická osoba (mimo študentov a pracujúcich) zdržiavajúca sa počas roka mimo mesta Krompachy
(potvrdenie o prechodnom pobyte a doklad o zaplatení miestneho poplatku v inej obci za fyzickú osobu)

4. fyzická osoba prihlásená k trvalému pobytu, ktorej skutočný pobyt nie je známy
(písomné vyjadrenie občanov s trvalým pobytom na uvedenej adrese)
5.

fyzická osoba dlhodobo zdržiavajúca sa mimo miesta trvalého pobytu
(ústavy, kňazi a ich rodinní príslušníci, rehoľné sestry – potvrdenie o umiestnení)

6.

fyzická osoba dlhodobo zdržiavajúca sa v sociálnych zariadeniach
(domovy dôchodcov, zariadenia opatrovateľskej starostlivosti a pod. – potvrdenie o umiestnení).

Poplatok mesto odpustí len za tie dni, za ktoré poplatník mestu preukáže, že sa v meste nezdržiava, Táto doba
nesmie byť kratšia ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
B/ zníženie poplatku z dôvodu, že:
1. fyzická osoba – študent na území SR mimo miesta trvalého pobytu
(potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o ubytovaní, alebo prechodnom pobyte)

2. fyzická osoba – pracujúca na území SR mimo miesta trvalého pobytu, ktorej takýto pracovný pomer
nesmie byť kratší ako 180 po sebe nasledujúcich dní
(potvrdenie o zamestnaní v danom roku a potvrdenie o ubytovaní, alebo prechodnom pobyte)

3. fyzická osoba zapojená do separovaného zberu
a) komodita plasty 5 vriec
b) komodita sklo 2 vrecia
Potvrdenie o odovzdaní separovenej komodity:
Odovzdaný plast - ......................vriec
Odovzdané sklo - ......................vriec
Dátum potvrdenia:

V Krompachoch dňa ..........................

- Správne údaje zakrúžkujte!

....................................................................
Podpis a pečiatka povereného pracovníka

..................................................
Podpis žiadateľa

