
Príloha č. 1 VZN  

Obec Harakovce, 053 05 

 

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku  

za komunálny odpad 

v zmysle platného Všeobecného záväzného nariadenie obce Harakovce o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady 

za rok ...................... 

 

I. ODDIEL  – Údaje o platiteľovi, ktorému správca dane vyrubí poplatok: 

Titul Priezvisko Meno Rodné číslo 

    

 

Adresa 
trvalého 
pobytu 

Súpisné číslo, obec, PSČ 

 

 

Adresa 
prechodného 
pobytu 

Súpisné číslo, obec, PSČ 

 

II. ODDIEL  – Rozhodnutie, ktoré požaduje platiteľ upraviť: 

Číslo rozhodnutia zo dňa 

  

 

III. ODDIEL  – Údaje o poplatníkovi – na ktorého si žiadateľ uplatňuje nárok na zníženie resp. 
odpustenie poplatku: 

1. Titul Priezvisko Meno Dátum narodenia 

    

Miesto pobytu: Dátum od: Dátum do: 

  

zníženie Dôvod: 

Odpustenie 

 



Platiteľ preukazuje dôvod na zníženie, resp. na odpustenie poplatku doloženými v zmysle platného 
všeobecného záväzného nariadenia obce Harakovce za príslušné zdaňovacie obdobie. 

Platiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadne 
škody, ktoré vzniknú vedením nepravdivých alebo neúplných údajov. 

 

Dátum: ______________                              Podpis platiteľa: _________________ 

 

 

Prílohy k žiadosti: 

• potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v aktuálnom roku 
• potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkúva prácu 
• pracovné povolenie 
• pracovná zmluva, nájomná zmluva 
• doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí 
• potvrdenie o umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb 
• potvrdenie/ rozhodnutie o umiestnení v ústave na výkon trestu odňatia slobody 
• potvrdenie o návšteve školy v zahraničí 
• potvrdenie o návšteve školy + doklad o ubytovaní 
• potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci/meste, kde má poplatník trvalý pobyt , prechodný 

pobyt, alebo užíva nehnuteľnosť 
• v prípadoch, keď nie je známy pobyt poplatníka, môže člen domácnosti alebo zamestnanec 

obecného úradu potvrdiť túto skutočnosť čestným vyhlásením. 
 
 
 

2. Titul Priezvisko Meno Dátum narodenia 

    

Miesto pobytu: Dátum od: Dátum do: 

  

zníženie Dôvod: 

Odpustenie 

 

3. Titul Priezvisko Meno Dátum narodenia 

    

Miesto pobytu: Dátum od: Dátum do: 

  

zníženie Dôvod: 

Odpustenie 



 


