
 

(meno a priezvisko DAŇOVNÍKA, adresa, kontakt – tel. č., mail) 

 
        Obec Lenartov 
        Lenartov 37 
        086 06  Malcov 
 

VEC: Žiadosť o zníženie dane z nehnuteľnosti 

 

V zmysle § 6 ods.2 Všeobecne záväzného nariadenia obce Lenartov č. 2/2022 žiadam týmto 
o zníženie dane z nehnuteľnosti za rok ..................... z dôvodu: 

a) daňovník v hmotnej núdzi - 30 % zníženie dane zo stavby na bývanie/bytu,  (priložte 
potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi) (stavba, ktorá slúži na trvalé bývanie) 

 
 

............................................................................................................................................................. 
– uveďte meno a priezvisko, dátum narodenia   

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) 1.daňovník držiteľ preukazu ŤZP - 30 % zníženie dane zo stavby na bývanie/bytu (priložte 
kópiu dokladu ŤZP – preukaz ZŤP) (stavba, ktorá slúži na trvalé bývanie) 

 
 

.............................................................................................................................................................. 
– uveďte meno a priezvisko, dátum narodenia   

 

    2.daňovník starší ako 70 rokov - 30 % zníženie dane zo stavby na bývanie/bytu 
          (stavba, ktorá slúži na trvalé bývanie) 

 

.............................................................................................................................................................. 
– uveďte meno a priezvisko, dátum narodenia 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) daňovník držiteľ preukazu ŤZP - 50 % zníženie dane na garáž a nebytové priestory  
    v bytových domoch slúžiace ako garáž (priložte kópiu dokladu ŤZP – preukaz ZŤP) 
    (slúžiace pre motorové vozidlo používané na dopravu ŤZP) 
 
 

.............................................................................................................................................................. 
– uveďte meno a priezvisko, dátum narodenia  

 
Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s Nariadením EPaR EÚ č. 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. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa. 
 
V Lenartove dňa ....................................                ....................................................... 

      Podpis 
 

Žiadosť je potrebné odovzdať najneskôr do 31. januára. Po tomto termíne nebude možné 
uplatniť si zníženie resp. odpustenie poplatku 


