Všeobecné záväzné nariadenie
č. 3/2019
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Letanovciach dňa 14.12.2019, a to uznesením č. 140/12/2019 ako

VZN č. 3/2019

Návrh VZN č. 3/2019 bol podľa §6, ods. 3., Zák. č. 369/1990 Z. z. zverejnený na
úradnej tabuli obce a webovom sídle obce od 27.11.2019 do 11.12.2019.

Toto VZN č. 3/2019 bolo podľa § 6, ods.8.,9., Zák. č. 369/90 Zb. vyvesené na
úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 16.12.2019 a zvesené dňa 31.12.2019.

Účinnosť nadobúda dňa 01.01.2020

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2019,
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Obecné zastupiteľstvo obce Letanovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa uznieslo na tomto nariadení:
Všeobecné ustanovenie
§1
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) obec Letanovce :
a) ukladá miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
b) určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť
daňovníka a poplatníka
c) ustanovuje podmienky pre zníženie poplatku a odpustenie poplatku.
Určenie dane
§2
(1) Obec Letanovce na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za nevýherné hracie prístroje
(2) Obec Letanovce na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady
a poplatok za drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
Daň z nehnuteľností
§3
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
Daň z pozemkov
§4
(1)
Zákonnú ročnú sadzbu dane z pozemkov (0,25%) správca dane v zmysle § 8 ods. 2 zákona
zvyšuje v obci nasledovne :

Druh pozemku

Hodnota pozemku Sadzba dane
€/m2
0,2612
0,30 % zo základu dane

a) orná pôda,
trvalé trávnaté porasty

0,0567

b) záhrady

1,85

0,30 % zo základu dane

c) zastavané plochy a nádvoria

1,85

0,48 % zo základu dane

ostatné plochy

1,85

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy

0,15

0,30 % zo základu dane

e) stavebné pozemky

18,58

0,30 % zo základu dane

Daň zo stavieb
§5
(1) Zákonnú ročnú sadzbu dane zo stavieb (0,033 €) správca dane v zmysle § 12 ods. 2 zákona
zvyšuje s účinnosťou od 1. januára 2018 v obci za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 0,082 €
stavbu
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 0,082 €
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

0,165 €

d) samostatne stojace garáže

0,215 €

e) stavby hromadných garáží

0,215 €

f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou

0,215 €

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
0,331 €
stavby využívané na skladovanie vl. produkcie vrátane stavieb na vl. administratívu
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie

1,000 €

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)

0,182 €

(2) Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie vo výške
0,033 € okrem prvého nadzemného podlažia.

Daň z bytov
§6
(1) Ročná sadzba dane z bytov je pre byty a nebytové priestory nachádzajúce sa v bytových domoch
0,116 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru.
Oslobodenie od dane
§7
(1) Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie,
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
d) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
(2) Správca dane oslobodzuje daň zo stavieb a daň z bytov v týchto prípadoch:
a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené
na podnikanie,
b) stavby alebo byty slúžiace školám a školským zariadeniam.
Daň za psa
§8
(1) Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je: 5,-€ za psa.
Daň za nevýherné hracie prístroje
§9
(1) Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 100,- €.
Spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov
§ 10
(1) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov:
- názov firmy, resp. meno podnikateľa,
- adresa,
- dátum začatia prevádzkovania.
Vyrubenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za nevýherné hracie prístroje
§ 11
(1) Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca dane jedným
rozhodnutím každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie. Suma dane, ktorá je v úhrne najviac 3 € sa nebude vyrubovať.
(2) V prípade vzniku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia pri dani z nehnuteľnosti
v prípade jej nadobudnutia vydražením alebo dedením, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje
správca dane vyrubí daň na základe čiastkového priznania.

Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 12
(1) Verejnými priestranstvami pre účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce a to parc. č. 3723/4.
(2) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie predajného zariadenia,
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
d) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,
e) umiestnenie reklamného zariadenia
(3) Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive uvedeného
v Prílohe č. 1 tohto VZN, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti.
Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva
§ 13
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na parcele KN- C č. 3723/4, za každý aj začatý
m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň je: 0,50 €.
Daň za ubytovanie
§ 14
Obec určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,60 € za osobu a prenocovanie.
Náležitosti oznamovacej povinnosti a spôsob vedenia preukaznej evidencie
§ 15
(1) Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti obci do 30 dní od
vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive uvedeného v Prílohe č. 2 tohto VZN.
(2) Platiteľ dane je povinný viesť knihu ubytovaných, ktorá obsahuje: meno a priezvisko
ubytovaného, číslo OP alebo pasu, trvalý pobyt a dátum príchodu a odchodu. V knihe ubytovaných
je platiteľ dane povinný očíslovať strany a predložiť správcovi dane pri vzniku daňovej povinnosti
knihu ubytovaných na overenie.
(3) Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane, na ktorom bude
uvedená sadzba dane za prenocovanie, počet prenocovaní, výška zaplatenej dane, údaje platiteľa dane
a podpis prijímateľa za platiteľa. V prípade použitia dokladu z registračnej pokladne do knihy
ubytovaných zapísať číslo dokladu a dátum.
Spôsob platenia dane za ubytovanie a jej odvodu
§16
(1)Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom:
a) v hotovosti do pokladne platiteľa dane
b) bezhotovostným prevodným príkazom na účet platiteľa dane

(2)Platiteľ dane odvedie daň správcovi dane nasledovný spôsobom:
- na predpísanom tlačive uvedenom v Prílohe č. 3 tohto VZN písomne oznámi správcovi dane výšku
vybratej dane za kalendárny štvrťrok do 10 dní po uplynutí štvrťroka, v ktorom bola daň vybratá,
-do 15 dní po uplynutí štvrťroka, v ktorom bola daň vybratá odvedie daň:
a)v hotovosti priamo do pokladne správcu dane pri platbách do 300,00 €
b)bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vedený v Prima banka č. účtu: 3435900001/5600,
IBAN: SK13 5600 0000 0034 3590 0001
Poplatok
§ 17
(1) Obec
a) nemá zavedený množstevný zber komunálneho odpadu pre fyzické osoby
b) má zavedený množstvový zber pre právnické osoby, podnikateľ
c) nemá zavedený množstevný zber pre drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín
(2) Sadzba poplatku je:
a) obec ustanovuje sadzbu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v obci
Letanovce vo výške 0,0520 € za osobu a kalendárny deň, t.j. 18,980 € ročne.
b) obec určuje pre zhromažďovanie zmesového komunálneho odpadu jednotný typ zberných nádob:
- zberná nádoba KUKA 110 l z pozinkovaného plechu
- zberná nádoba plastová 120 l
- zberná nádoba BOBR 1100 l
c) obec ustanovuje hodnotu koeficientu 1.
d) obec vyrubí poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad rozhodnutím. V rozhodnutí
sa uvedie spôsob a lehota zaplatenia poplatku.
(3) Množstvový zber obec zavádza pre poplatníka:
a) právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie
b) podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania
c) sadzba poplatku je určená ako súčin sadzby poplatku 0,0281 € za 1 liter odpadu a objemu
zbernej nádoby a počtu vývozov za kalendárny rok
d) poplatníkovi, ktorý využíva množstvový zber komunálneho odpadu, obec nevyrubí poplatok
rozhodnutím. Poplatník uhradí poplatok spôsobom ustanoveným v Dohode o zabezpečení
množstvového zberu.

Vrátenie a odpustenie poplatku
§ 18
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi alebo oprávnenej osobe, ktorému
zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia / úmrtie osoby, zmena trvalého
pobytu, / a to v prípade, že si poplatník splní oznamovaciu povinnosť podľa § 80 zákona 582/2004
Z.z. a o vrátenie poplatku, príp. jeho pomernej časti písomne požiada. (Príloha 4 tohto VZN)
K žiadosti o vrátenie poplatku, príp. jeho pomernej časti obec akceptuje tieto doklady:
- kópia úmrtného listu
- potvrdenie o prihlásení na trvalý pobyt v inej obci

2. Obec poplatok odpustí v plnej výške sadzby poplatku na osobu a deň poplatníkovi, ktorý obci
preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období
nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce, a to na základe písomnej žiadosti (možno ju zaslať aj
elektronicky) /Príloha 6 tohto VZN spolu s potvrdením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že za
komunálny odpad už niekde zaplatil (a to buď v mieste prechodného pobytu, v inom ubytovacom
zariadení – podnájom/ internát, príp. v zahraničí, kde sa dlhodobo zdržiava).
V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné predložiť aj preklad
do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad)
Ďalšou podmienkou príp. odpustenia poplatku je, že poplatník nesmie byť dlžníkom obce
Letanovce.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

Spoločné ustanovenia
§ 19
Ak zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov neustanovuje inak, postupuje
sa podľa zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších
predpisov.
Návrh VZN obce Letanovce č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol zverejnený na pripomienkovanie
vyvesením na úradnej tabuli a internetovej úradnej tabuli stránke Letanovce dňa 27.11.2019
a zvesený dňa 11.12.2019.
Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Letanovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Letanovciach, dňa 14.12.2019, uznesením: č. 140/12/2019, pri hlasovaní bola dodržaná
zákonná podmienka na prijatie VZN minimálne 3/5 prítomných poslancov.
Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce č. 10/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady zo dňa 15.12.2018, uznesením č.127/12/2018.
Prípady z obdobia pred účinnosťou tohto VZN posudzuje správca dane podľa platných
a účinných VZN v príslušnom zdaňovacom období.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020.

V Letanovciach, 16.12.2019

Slavomír Zahornadský, v.r.
starosta

Príloha č. 1 VZN č. 3/2019
Oznámenie
o *vzniku, *zániku daňovej povinnosti daňovníka dane za užívanie verejného
priestranstva
Daňovník
Meno a priezvisko, titul, /názov právnickej osoby/
.....................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu /Sídlo firmy/
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Dátum narodenia /IČO/: ......................................................
Podľa § 34 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem obci Letanovce:
* vznik daňovej povinnosť dane za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie
........................................................................, o výmere ......................, na parc. č. 3723/4 .
Doba umiestnenia od .................... do .......................... .
* zánik daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva dňa .......................

Poučenie: Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo
uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane.

V ................................ dňa ........................
.............................
podpis

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príloha č. 2 VZN č. 3/2019
Oznámenie platiteľa dane za ubytovanie
o *vzniku, *zániku daňovej povinnosti
Platiteľ
Meno a priezvisko, titul, /názov právnickej osoby/
........................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu /Sídlo firmy/
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Dátum narodenia /IČO/: ......................................................

Podľa VZN č. 3/2019 a § 43 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
oznamujem obci Letanovce:
* vznik daňovej povinnosť dane za ubytovanie od .......................................... v prevádzke
zariadenia.....................................................................................................................................,
adresa zariadenia..........................................................................................................................
* zánik daňovej povinnosť dane za ubytovanie od .................................. v prevádzke zariadenia
......................................................................................................................................................,
adresa zariadenia...........................................................................................................................
Poučenie: Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo
uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane.
V ................................ dňa .......................
.............................
podpis daňovníka
Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príloha č. 3 VZN č. 3/2019

/Názov a adresa platiteľa/

Obec Letanovce
Slov. raja 55
053 13 Letanovce
VEC: Oznámenie o výške vybratej dane za ubytovanie
Platiteľ dane za ubytovanie:
Názov organizácie: ...............................................................................................................
Sídlo organizácie :.................................................................................................................
IČO: ...........................

DIČ: ....................... Dátum narodenia: ..............................

Týmto na základe VZN Obce Letanovce č. 3/2019 o miestnych daniach oznamujem
Obci Letanovce výšku vybratej dane za ubytovanie za:
...............štvrťrok roku................ vo výške …..................EUR.
Poučenie: Platiteľ je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť
všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane.

V ................................ dňa ...............
.............................
podpis daňovníka

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príloha č. 4 VZN č. 3/2019
Oznámenie
vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady o prevzatí plnenia povinností poplatníka – fyzickej osoby – platenia miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Poplatník
Meno a priezvisko, titul: ..................................................................................................
Adresa trvalého pobytu:....................................................................................................
..........................................................................................................................................
Dátum narodenia: ..........................
Meno a priezvisko, titul, dátum narodenia zákonného zástupcu poplatníka mladšieho ako 15
rokov
..........................................................................................................................................
podľa § 80 ods.1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem obci
Letanovce, že dňom: ............. mi * vznikla, * zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Poplatková povinnosť *vznikla, * zanikla z dôvodu : ............................................................
.................................................................................................................................................
Podľa § 77 ods.7 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem obci
Letanovce, že som prevzal plnenie povinností poplatníka za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady za nasledovných členov našej spoločnej domácnosti:
( uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, vzťah k poplatníkovi )
- ..............................................................................................................................................
-...............................................................................................................................................
-...............................................................................................................................................
-...............................................................................................................................................
-...............................................................................................................................................
-...............................................................................................................................................
-...............................................................................................................................................
Poučenie: Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo
uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet poplatku.
V ................................ dňa ..................

.............................

*nehodiace sa preškrtnúť

podpis poplatník

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príloha č. 5 VZN č. 3/2019
Oznámenie
* vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady – právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ
Poplatník – právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ:
Názov alebo obchodné meno: .......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Sídlo alebo miesto podnikania: .....................................................................................................
.......................................................................................................................................................
PO - IČO: ............................ DIČ: .............................. FO – dátum narodenia ...........................
podľa § 80 ods.1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem obci
Letanovce, že dňom: .............. * vznikla, * zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za
komunálne odpady.
Poplatková povinnosť *vznikla, * zanikla z dôvodu : ............................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Zároveň oznamujem údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 ods. 1 a § 80 ods. 1
písm.b zák. 582/2004 Z.z.:
DRUH nádoby / objem
Zberná nádoba KUKA -plech
110 l
Zberná nádoba plastová
120 l
Zberná nádoba BOBR
1100 l

FREKVENCIA odvozu

Počet nádob

INÉ:
V prílohe Vám predkladám doklady potvrdzujúce uvádzané údaje: ............................................
.......................................................................................................................................................
( list vlastníctva, kúpnu alebo nájomnú zmluvu, živnostenský list, rozhodnutia štátnej správy
alebo samosprávy vzťahujúci sa na predmet dane, a pod. )
Poučenie: Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo
uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet poplatku.
V ................................ dňa ...................
*nehodiace sa preškrtnúť

..................................
podpis poplatníka

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príloha č. 6 VZN č. 3/2019
Žiadateľ٭: : ________________________________________________________________
Meno a priezvisko, presná adresa bydliska, dátum narodenia
VEC : ŽIADOSŤ o odpustenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
na rok _______
Týmto žiadam obec Letanovce o odpustenie poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad,
a to v súlade s §18 ods. 2 VZN obce Letanovce č.3/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre osoby:
1. ________________________________________________________________________
meno a priezvisko, presná adresa bydliska , dátum narodenia

2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________
z dôvodu :
A) Študent

B) Zamestnanec

D) Prechodný pobyt mimo obce

C) Dlhodobý pobyt v zahraničí

E) Poplatník dlhodobo umiestnený v zariadení mimo obce

Uviesť dôvod úľavy podľa u každej osoby:
1._____________

3. ______________

5. _____________

2._____________

4. ______________

6. _____________

K žiadosti prikladám listinné doklady preukazujúce dôvody, pre ktoré žiadam odpustenie
poplatku, z ktorých jednoznačne vyplýva, že som v danom zdaňovacom období už za odpad
zaplatil, a to mimo miesta trvalého pobytu v rámci SR alebo v zahraničí. Čestne vyhlasujem,
že údaje uvedené v žiadosti a priložené listinné doklady sú pravdivé a som si vedomý (á) toho,
že v prípade uvedenia nepravdivých údajov je obec Letanovce oprávnená mi vyrubiť poplatok
so spätnou účinnosťou.
V Letanovciach dňa : ___________________

podpis žiadateľa: ________________

٭žiadateľ=poplatník, ktorému bola vyrubená daň
Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

