OBEC ŽAŠKOV
Obecný úrad v Žaškove
Č. 112, 027 21 Žaškov, IČO: 00315052, DIČ: 2020561939

________________________________________________________________
Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku
za komunálne odpady
fyzických osôb
v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Obce Žaškov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

na rok 2018
I. Údaje o platiteľovi (údaje o osobe ,ktorá bude platiteľom poplatku):
Titul

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Telefónne
číslo

e-mail

ulica, súpisné a orientačné číslo, číslo bytu, mesto, PSČ

Trvalý pobyt
ulica, súpisné a orientačné číslo, číslo bytu, mesto, PSČ

Prechodný pobyt

II. Údaje o poplatníkoch, na ktorých si platiteľ uplatňuje nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku:
1.

Titul

□
□

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Dôvod:

zníženie
odpustenie

Platiteľ preukazuje dôvod na zníženie, resp. na odpustenie poplatku v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia obce Žaškov za
príslušné zdaňovacie obdobie. Doklady tvoria prílohu tejto žiadosti.

2.

Titul

□
□

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Dôvod:

zníženie
odpustenie

Platiteľ preukazuje dôvod na zníženie, resp. na odpustenie poplatku v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia obce Žaškov za
príslušné zdaňovacie obdobie. Doklady tvoria prílohu tejto žiadosti.

3.

Titul

□
□

Meno a priezvisko

zníženie

Dátum narodenia

Dôvod:

odpustenie

Platiteľ preukazuje dôvod na zníženie, resp. na odpustenie poplatku v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia obce Žaškov za
príslušné zdaňovacie obdobie. Doklady tvoria prílohu tejto žiadosti.

4.

Titul

□
□

Meno a priezvisko

zníženie

Dátum narodenia

Dôvod:

odpustenie

Platiteľ preukazuje dôvod na zníženie, resp. na odpustenie poplatku v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia obce Žaškov
za príslušné zdaňovacie obdobie. Doklady tvoria prílohu tejto žiadosti.

5.

Titul

□
□

Meno a priezvisko

zníženie

Dátum narodenia

Dôvod:

odpustenie

Platiteľ preukazuje dôvod na zníženie, resp. na odpustenie poplatku v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia obce Žaškov
za príslušné zdaňovacie obdobie. Doklady tvoria prílohu tejto žiadosti.

6.

Titul

□
□

Meno a priezvisko

zníženie

Dátum narodenia

Dôvod:

odpustenie

Platiteľ preukazuje dôvod na zníženie, resp. na odpustenie poplatku v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia obce Žaškov
za príslušné zdaňovacie obdobie. Doklady tvoria prílohu tejto žiadosti.

Prílohy:

Platiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné
škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.

Dátum: ..............................

...................................
podpis platiteľa

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

