....................................................................................................................................................................
meno žiadateľa, adresa

Obec Gerlachov
Hlavná 110/7
05942 Gerlachov

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady
V zmysle § 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, žiadam o zníženie poplatku.

Zníženie poplatku podľa najnižšej sadzby:
na časť zdaňovacieho obdobia keď sa poplatník nezdržiava, alebo nezdržiaval viac ako 90 dní na území obce v
priebehu zdaňovacieho obdobia
zdržiava sa (uviesť miesto pobytu) ...............................................................................................................................
v dobe (uviesť dátumy od kedy do kedy a počet dní) ....................................................................................................
.......................................................................................................................................... .............................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. .....................
Celkový počet dní, kedy sa poplatník nezdržiava na území obce ................................................................................
Celkový počet dní, kedy sa poplatník zdržiava na území obce ................................................................................
- v prípade pobytu na území SR doložiť potvrdenie z ubytovacieho zariadenia a potvrdenie zamestnávateľa, alebo iné
potvrdenie hodnoverné z miesta pracoviska,
- v prípade pobytu v zahraničí potvrdenie školy, zamestnávateľa, agentúry ktorá sprostredkovala prácu, pracovné povolenie
alebo potvrdenie o povolení pobytu na území iného štátu, poplatník doloží s potvrdením aj jeho preklad do slovenského
jazyka, alebo čestné prehlásenie hodnoverné z miesta pobytu,
- v prípade prechodného bydliska mimo obce, potvrdenie o prechodnom pobyte a zároveň potvrdenie o zaplatení poplatku
v mieste prechodného pobytu,
- v potvrdení musí byť presné určené miesto a presná doba po ktorú sa poplatník zdržiava mimo obce)
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
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

V ..................................... dňa ..............................

Prílohy:

...................................................
podpis

