Titul: .............. Meno: ....................................... Priezvisko: .......................................................
Adresa: .........................................................................................................................................
Telefón: ................................................. E-mail: .........................................................................

Obecný úrad Bíňa
Bíňa č. 107
943 56 Bíňa
VEC:
Žiadosť o ODPUSTENIE / ZNIŽENIE miestneho poplatku za komunálny odpad
Dolupodpísaný/á ..................................................................................................................
žiadam
o odpustenie / zníženie miestneho poplatku za komunálny odpad za rok 2021 v zmysle Čl. VII. Všeobecne
záväzného nariadenia č. 04/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Bíňa, z dôvodu, že:
.....................................................................................................................................................................
Odpustenie/Zníženie žiadam na osoby:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

V Bíni, dňa .........................

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

Prílohy ( zakrúžkujte):
a. potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
b. potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou,
c. potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období
vykonáva prácu mimo obce Bíňa v SR (nie pracovná zmluva), vrátane dokladu, ktorý preukazuje
ubytovanie v mieste výkonu práce (vlastníctvo k nehnuteľnosti alebo potvrdenie o prechodnom pobyte
alebo nájomná zmluva), alebo dokladu o zapojení sa poplatníka do systému komunálneho odpadu
(potvrdenie o úhrade poplatku za komunálne odpady v mieste výkonu práce za príslušné zdaňovacie
obdobie),

d. potvrdenie o činnosti (podľa živnostenského registra, alebo obchodného registra) vykonávanej mimo
obce Bíňa v SR vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce (vlastníctvo k
nehnuteľnosti alebo potvrdenie o prechodnom pobyte alebo nájomná zmluva), alebo dokladu o
zapojení sa poplatníka do systému komunálneho odpadu (potvrdenie o úhrade poplatku za
komunálne odpady v mieste výkonu činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie),
e. potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru (nie pracovná zmluva),
f. potvrdenie od zamestnávateľa (SR) o výkone práce v zahraničí, z ktorého vyplýva, že poplatník v
príslušnom zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí,
g. potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí,
h. potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
i. potvrdenie o dennom štúdiu v SR mimo obce Bíňa vrátane dokladu o ubytovaní (potvrdenie z internátu
alebo nájomná zmluva) – 50 %-ná úľava na poplatku,
j. potvrdenie vecne príslušného úradu, ktorý preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí,
k. potvrdenie úradu o evidencii poplatníka v zozname nezamestnaných v zahraničí,
l. potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržuje na jej území z titulu prechodného alebo
trvalého pobytu, vrátane dokladu o zaplatení poplatku za príslušné zdaňovacie obdobie,
m. potvrdenie o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí,
n. potvrdenie od agentúry alebo od zamestnávateľa, z ktorého vyplýva, že poplatník v príslušnom
zdaňovacom období vykonáva turnusové práce – 50 % úľava na poplatku (napr. vodič
medzinárodnej kamiónovej alebo medzinárodnej autobusovej dopravy, opatrovateľky),

