
 Príloha č. 1 k VZN 5/2021 

 

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku podľa čl. 8 alebo čl. 9 VZN č. 5/2021  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   

 na rok 2022 
 

Žiadateľ (meno a priezvisko) ................................................................................................................ ................. 

adresa trvalého pobytu ..............................................................................................................................................   

 

telefón/e- mail.:            ................................................................................. .............................................................     

žiadam: a ) za seba  

               b ) za inú osobu ............................................................................................................ .............................. 

 

A/ odpustenie poplatku v zmysle čl. 9 VZN 5/2021: 
1. poplatník, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí  

(niektorý z dokladov: potvrdenie o návšteve predškolského zariadenia, alebo základnej školy v zahraničí, potvrdenie 

o štúdiu na strednej alebo vysokej škole v zahraničí, alebo, potvrdenie o ubytovaní, alebo  nájomná zmluva 

o prenájme nehnuteľností, alebo potvrdenie vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí, 

alebo kópia karty o trvalom pobyte občana Európskej únie, alebo pracovná zmluva, alebo potvrdenie agentúry, ktorá 

sprostredkovala zamestnanie v zahraničí, alebo potvrdenie zamestnávateľa o vyslaní danej osoby na dlhodobú 

pracovnú cestu do zahraničia, alebo potvrdenie zamestnávateľa, že poplatník je zamestnaný ako vodič medzinárodnej 

cestnej nákladnej dopravy, alebo výpis zo sociálnej poisťovne daného štátu o poberaní nemocenských dávok, alebo 

výpis z úradu práce daného štátu o evidencii poplatníka v zozname uchádzačov o zamestnanie, alebo pracovné 

povolenie na území daného štátu, alebo kópia rozhodnutia o vyrubení miestnych daní v mieste pobytu v danom štáte, 

alebo sobášny list zo zahraničia, alebo rodný list dieťaťa narodeného v zahraničí    

-  k dokladom ktoré sú vystavené v cudzom jazyku okrem českého je potrebný slovenský preklad 
-  v prípadoch, kedy nie je z predložených dokladov možné určiť presný počet dní, za ktoré poplatník žiada 

oslobodenie poplatku, poplatník túto skutočnosť prehlási čestným vyhlásením.  

 

2. poplatník vo výkone trestu odňatia slobody 
(doklad: rozhodnutie o výkone trestu, alebo potvrdenie ústavu na výkon väzby, alebo potvrdenie ústavu na výkon 

odňatia slobody) 

 

3. poplatník bývajúci mimo miesta trvalého pobytu (t. j. mimo mesta Krompachy) 
(doklad: potvrdenie o vyrubení a zaplatení poplatku v inej obci za poplatníka) 

 

4. poplatník umiestnený v domove dôchodcov, alebo podobnom zariadení s celodennou 

starostlivosťou 

 (doklad: potvrdenie o umiestnení v tomto zariadeniach) 

Poplatok mesto odpustí len za tie dni, za ktoré poplatník mestu preukáže, že sa v meste nezdržiava. Táto doba 

nesmie byť kratšia ako 90 dní v zdaňovacom období. 

B/ zníženie poplatku v zmysle čl. 8 VZN 5/2021: 
1. poplatník navštevujúci predškolské zariadenie, základnú školu, poplatník študujúci na strednej 

alebo vysokej škole na území SR mimo miesta trvalého pobytu  
  (doklad: potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní v SR, alebo zmluva o ubytovaní)  

2. poplatník zamestnaný mimo mesta Krompachy na území SR 
(doklad: doklad o zamestnaní preukazujúci trvanie pracovného pomeru v príslušnom zdaňovacom 

období a súčasne doklad o ubytovaní, alebo prechodnom pobyte, alebo zmluvu o ubytovaní) 

 

Poplatok mesto zníži  len za tie dni, za ktoré poplatník mestu preukáže, že sa v meste nezdržiava. Táto doba nesmie 

byť kratšia ako 90 dní v zdaňovacom období. 

V prípadoch, kedy nie je z predložených dokladov možné určiť presný počet dní, za ktoré poplatník žiada zníženie 

poplatku, poplatník túto skutočnosť prehlási čestným vyhlásením. 

 

 

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

- Správne údaje zakrúžkujte!                Podpis žiadateľa 



 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

Meno a priezvisko:   ........................................................................................................... 

Dátum narodenia: ........................................................................................................... 

Trvalé bydlisko: ........................................................................................................... 

 

 Vyhlasujem na svoju česť, že ......................................................................................... 

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

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

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

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

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

 

Poznámka:  

V čestnom vyhlásení žiadateľ uvádza, koľko dní trávia, alebo budú tráviť osoby, za ktoré požaduje zníženie, alebo 

oslobodenie od poplatku, v mieste trvalého pobytu. 

 

Prehlásenie slúži ako doklad pre zníženie / oslobodenie od miestneho poplatku za komunálne  odpady a drobné 

stavebné odpady pre rok  2022.  

 Tieto údaje sú pravdivé a úplné. Som si vedomý/á právnych následkov nepravdivých údajov, ktoré by obsahovalo 

toto čestné vyhlásenie. 

 „Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú 

vám plne k dispozícii na webovom sídle prevádzkovateľa www.krompachy.sk v časti ochrana osobných údajov, ktorá je v päte 

webovej stránky, alebo na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých 

kontaktných miestach prevádzkovateľa ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa. 

V .......................................................... 

 

dňa .......................................................                                       podpis ........................................................... 


