Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku
Poplatník .................................................................................., dátum narodenia ............................
bytom, ............................................, ul. ................................č. ................................. v zmysle VZN
4/2016 Obce Kokava nad Rimavicou o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, oznamujem skutočnosť ovplyvňujúcu výpočet poplatku pre rok
........... a uplatňujem si

zníženie
poplatku za komunálny odpad podľa § 6 ods. 3 VZN z výšky ročného výrubu:
a) 50 % z dôvodu, že som sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiaval/a na území obce
z dôvodu:
- návštevy školy mimo obce (s výnimkou študentov denne dochádzajúcich)
- zamestnania mimo obce
b) 15 % z dôvodu, že som dosiahol/la vek 62 rokov života
c) 15 % z dôvodu, že som držiteľom preukazu ZŤP alebo ZŤP/S
d) 70 % z ročného poplatku fyzickým osobám, ktoré majú trvalý pobyt v týchto častiach obce –
ulica: Liešnica, Kokavka, Čertove Potočky, Lipovo, Močiar, Záklično, Farkaška.
poplatku za komunálny odpad podľa § 6 ods. 4 VZN z výšky ročného výrubu:
na základe žiadosti poplatníka v zmysle § 82 ods. 3 zákona zníži poplatok :
na 0,0066 € za osobu a kalendárny deň, fyzickým osobám, podľa § 2 ods.1 písm. a), ktoré majú
trvalý pobyt v týchto častiach obce – ulica: Potočky, Belá, Diel, Kotoška, Sinec, Hámor, Vyšná
Chorepa, Ďurovka, Slopovo

odpustenie
poplatku za komunálny odpad podľa § 6 ods. 5 VZN z výšky ročného výrubu:
z dôvodu: - že som sa dlhodobo zdržiaval/a v zahraničí (viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní)
- prechodného pobytu v inej obci
- štúdia alebo zamestnania v zahraničí
- hospitalizovania v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej, sociálnej starostlivosti
Dôvody žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné preukázať hodnovernými
dokladmi podľa VZN 4/2016 Obce Kokava nad Rimavicou.
Meno a priezvisko osoby, na
ktorú sa uplatňuje
zníženie/odpustenie

Dátum
narodenia

Názov predkladaného
dokladu

Určenie výšky zníženia
poplatku, reps.
odpustenia poplatku

V Kokave nad Rimavicu, dňa ....................................
..........................................
podpis poplatníka
* nehodiace sa prečiarknite
Žiadateľ súhlasí s použitím osobných údajov pre rozhodovaciu činnosť Obce Kokava nad Rimavicou v zmysle zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov

