OBEC ČIČMANY
Čičmany 166, 013 15 Čičmany , IČO: 00321206, DIČ: 2020637036 ,banka VUB,a.s. č.účtu :
25723432/0200, číslo tel. 041/5492123, 041/5492206 www.obeccicmany.sk

ŽIADOSŤ
o zníženie / odpustenie
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
za obdobie od .............................. do ..............................
pre fyzické osoby
Evidenčné číslo: ..............................
(vyplní obec Čičmany )

I. ODDIEL

Údaje o poplatníkovi:

(Údaje o poplatníkovi, ktorému správca dane vyrubí / vyrubil poplatok platobným výmerom)

Titul, priezvisko:

Adresa trvalého
pobytu:
Adresa RD,REKr.
Domu, chaty v k.ú.
Čičmany
Dôvod žiadosti:

II. ODDIEL

Meno:

Ulica, súpisné číslo / orientačné číslo, mesto:

PSČ:

Súpisné číslo /

PSČ: 013 15

Kontaktné údaje:

Telefón:
E-mail:

III. ODDIEL

Rodné číslo:

Fax:
Číslo účtu:

Platobný výmer:

(Vyplní sa, ak už bol v zdaňovacom období vyrubený platobný výmer)

Označenie platobného výmeru,
v ktorom sa má poplatok na
základe
žiadosti
poplatníka
znížiť / odpustiť

IV. ODDIEL
Druh úľavy:

Číslo platobného výmeru:

Platobný výmer zo dňa:

Údaje o úľave:
Dátum začiatku úľavy:
Dátum skončenia úľavy:
Počet dní:

Výška úľavy:
%
Alikvotná úľava:
Poznámka: (uveďte doklad, ktorý má vplyv na uplatnenie úľavy/zníženie/odpustenie poplatku)

Počet príloh:
Poplatník / zákonný zástupca svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaju sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody,
ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.
Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účely miestneho poplatku za KO a DSO podľa zákona
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.)

Dátum: ..............................

..............................................................
podpis poplatníka / zákonného zástupcu

Poučenie:
1. Ohlásenie k poplatku doručte:
písomne na adresu správcu dane – Obecný úrad Čičmany 166, 013 15 Čičmany
osobne na OcÚ Čičmany
2. Poplatník / zákonný zástupca je povinný správcovi poplatku v rámci oznamovacej povinnosti ohlásiť všetky skutočnosti potrebné
na vyrubenie poplatku, a to: do jedného mesiaca odo dňa povinnosti platiť poplatok; odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má
vplyv na zánik poplatkovej povinnosti; ako aj v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov.

