................................................................................................................................................................
(Poplatník – priezvisko a meno, adresa pobytu)

Obec Lipníky
Lipníky 100
082 12 Kapušany
v Lipníkoch, dňa .............................
Vec:
Žiadosť o zníženie * odpustenie * poplatku – za rok 2018
V súlade s § 19 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Lipníky č. 2/2017 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady na území obce Lipníky Vás žiadam o
zníženie * odpustenie * poplatku za obdobie – r. 2018.
Odôvodnenie žiadosti:
Zníženie * / odpustenie * poplatku sa týka poplatníka/poplatníkov – členov spoločnej domácnosti:
meno a priezvisko:
bydlisko:
Na území obce Lipníky som sa /sme sa/ sa* v zdaňovacom období – r. 2018 nezdržiaval/a/nezdržiavali *
viac ako 90 dní, z dôvodu (napr. výkon zamestnania + ubytovane, štúdium + ubytovanie na internáte, ...):
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Zároveň čestne vyhlasujem, že poplatník/poplatníci - členovia domácnosti, na ktorého/ktorých žiadam
zníženie*/odpustenie* poplatku sa v mieste trvalého pobytu zdržiaval/zdržiavali v zdaňovacom období
.................. dní.

…...............................................
podpis
Prílohy:
-

* Nehodiace sa prečiarknuť
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Podľa § 19 VZN č. 2/2017:
§ 19
Zníženie, odpustenie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce
Lipníky (napr. pracovnoprávny alebo obdobný vzťah na území SR alebo mimo územia SR, štúdium s potrebou ubytovania mimo
územia obce, pobyt v zariadení sociálnych služieb, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, alebo ak sa občan
nezdržiava na území obce z iného dôvodu)
2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo
obce Lipníky najmä 5/5


čestné vyhlásenie a potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní s určením miesta výkonu zamestnania, potvrdenie alebo
dokladom o ubytovaní,



potvrdenie o ubytovaní v školskom domove alebo internáte, potvrdenie o štúdiu, ubytovací preukaz,



potvrdenie o úhrade poplatku v inom meste alebo obci na území SR spolu s potvrdením, za ktoré osoby je poplatok
zaplatený.

3. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo
obce Lipníky najmä:


potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,



potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone trestu alebo väzby,



potvrdenie o úhrade poplatku v inom meste alebo obci na území SR spolu s potvrdením, za ktoré osoby je poplatok
zaplatený,



povolenie k pobytu v zahraničí,



doklad, ktorý potvrdzuje oprávnenie užívať nehnuteľnosť v zahraničí.

4. Ak doklady podľa ods. 2 a ods. 3 nie sú v úradnom jazyku, je potrebné predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný
preklad.
5. Ak si poplatník v zdaňovacom období neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku do 31.12. príslušného
kalendárneho roka podaním žiadosti a príslušných dokladov podľa ods. 2. a 3. nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za
toto obdobie zaniká.
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