
 Obec Slanská Huta
 Obecný úrad Slanská Huta č. 68, 044 17 Slanec  

                     Ž i a d o s ť
na zníženie alebo odpustenie  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa § 82 ods.1 

zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

I. ODDIEL - ÚDAJE O POPLATNÍKOVI
(ktorému správca dane vyrubil poplatok):
Titul, priezvisko: Meno: Rozhodnutie č.: Adresa trvalého pobytu

II. ODDIEL - ÚDAJE O POPLATNÍKOVI 
(na ktorého si platiteľ uplatňuje nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku):
Titul, priezvisko: Meno: Dátum narodenia:

Dátum od kedy sa uplatňuje 
zníženie:

Dátum do kedy sa uplatňuje 
zníženie:

Počet dní Miesto pobytu:

Dôvod zníženia, resp odpustenia poplatku:

Titul, priezvisko: Meno: Dátum narodenia:

Dátum od kedy sa uplatňuje 
zníženie:

Dátum do kedy sa uplatňuje 
zníženie:

Počet dní Miesto pobytu

Dôvod zníženia, resp odpustenia poplatku:

Titul, priezvisko: Meno: Dátum narodenia: 

Dátum od kedy sa uplatňuje 
zníženie:

Dátum do kedy sa uplatňuje 
zníženie:

Počet dní Miesto pobytu

Dôvod zníženia, resp odpustenia poplatku:

Titul, priezvisko: Meno: Dátum narodenia:

Dátum od kedy sa uplatňuje 
zníženie:

Dátum do kedy sa uplatňuje 
zníženie:

Počet dní Miesto pobytu

Dôvod zníženia, resp. odpustenia poplatku:

Počet príloh:    



Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník na základe podkladov obci  preukáže  (aj za osoby, za 
ktoré prevzal povinnosti poplatníka):   
   -   že sa v určenom období dlhodobo minimálne po dobu 90 po sebe nasledujúcich dní, zdržiava alebo 
zdržiaval v zahraničí.
Spôsob preukázania: potvrdenie o pobyte na území iného štátu, potvrdenie od zamestnávateľa zo zahraničia 
o trvaní pracovného pomeru, potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí, 
potvrdenie od agentúry,  ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, potvrdenie vecne príslušného úradu 
o pobyte v zahraničí,  potvrdenie o štúdiu v zahraničí 
a pod.
V prípade, ak potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné  predložiť aj preklad. 
Potvrdenie nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.

Za podklad sa nepovažuje čestné prehlásenie, okrem poplatníkov, ktorí sa nepretržite viac   ako 5 po sebe 
nasledujúcich rokov nezdržiavajú na území Slovenskej republiky, kde podkladom pre  odpustenie bude 
overené čestné prehlásenie blízkych osôb.
Poplatník, ktorý bude požadovať odpustenie poplatku, je povinný podať písomne na Obecný úrad v Slanskej 
Hute žiadosť o odpustenie spolu s podkladmi, ktoré odôvodňujú odpustenie poplatku na kalendárny rok, 
najneskôr do 31. januára kalendárneho roka, na ktorý sa poplatok vyrubuje. 
Ak  skutočnosti pre odpustenie poplatku vzniknú v priebehu kalendárneho roka, poplatník  tieto preukáže 
a predloží spolu so žiadosťou do jedného mesiaca od ich vzniku alebo zániku. 
     
Platiteľ je povinný vyplniť všetky údaje a svojím podpisom potvrdiť, že vyplnené údaje sú   pravdivé. 

Správca dane je povinný chrániť osobné údaje zistené na základe oznamovacej povinnosti  v zmysle zákona 
o ochrane osobných údajov.

Dátum: .................................                                      .....................................................
                                                                                          podpis platiteľa poplatku


