
Obec   Štiavnické Bane, č.1, 969 81 Štiavnické Bane, IČO: 00321028  

                     Žiadosť
na zníženie   poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa § 82 ods.2  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 poplatku:

Titul, priezvisko: Meno: Dátum narodenia:

Dátum od kedy sa uplatňuje 
zníženie:

Dátum do kedy sa uplatňuje 
zníženie:

Počet 
dní

Miesto pobytu

Dôvod zníženia  poplatku:

Titul, priezvisko: Meno: Dátum narodenia: 

Dátum od kedy sa uplatňuje 
zníženie:

Dátum do kedy sa uplatňuje 
zníženie:

Počet 
dní

Miesto pobytu

Dôvod zníženia   poplatku:

Titul, priezvisko: Meno: Dátum narodenia:

Dátum od kedy sa uplatňuje 
zníženie:

Dátum do kedy sa uplatňuje 
zníženie:

Počet 
dní

Miesto pobytu

Dôvod zníženia  poplatku:



Počet príloh:    

Obec  Štiavnické  Bane  na  základe  písomnej  žiadosti  zníži  poplatok   podľa  najnižšej  sadzby  za  
obdobie, za ktoré  poplatník  správcovi poplatku  preukáže, že viac ako 90 dní v  zdaňovacom období  
sa nezdržiava alebo sa  nezdržiaval na území obce Štiavnické Bane. 

Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní 
pobytu  poplatníka  resp.  spoluposudzovaných osôb mimo  územia  obce Štiavnické Bane.  Uvedenú 
skutočnosť poplatník  preukáže najmä  týmito dokladmi: 

 potvrdenie o pobyte na území iného štátu, pracovnú zmluvu, 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, 
doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí,  potvrdenie o štúdiu  v zahraničí, 

  potvrdenie  o  prechodnom  pobyte,  potvrdenie  o  návšteve  školy,  vrátane  dokladu 
preukazujúceho  ubytovanie  v mieste  navštevovania  školy,  /vlastníctvo nehnuteľnosti, 
potvrdenie z ubytovacieho zariadenia, nájomná zmluva/,   potvrdenie od zamestnávateľa  a 
potvrdenie o ubytovaní.

 V prípade,  že  doklad  podľa  ods.  2  nie  je  v slovenskom  alebo  v českom  jazyku  je  potrebné 
k dokladom priložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť 
čestným vyhlásením poplatníka.

Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12. príslušného 
kalendárneho roka podaním žiadosti  a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods.2/ nárok 
na zníženie poplatku na toto zdaňovacie obdobie zaniká.
     
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


