
 

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

 

        Obec Lenartov 
        Lenartov 37 

        086 06  Malcov 

 

VEC: Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad 

 

V zmysle § 7 ods.1, ods. 3, ods. 4 a ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia obce Lenartov           

č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Lenartov  

žiadam týmto o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok ................. z dôvodu: 

Zníženie: 
Ods. 1. poplatník – študent ubytovaný v školskom internáte 
– uveďte meno a priezvisko, dátum narodenia  (priložte čestné vyhlásenie) 
 
............................................................................................................................................................. 

Odpustenie: 
ods. 3. poplatník – žijúci a pracujúci v celom zdaňovacom období na území inej obce, iného 
mesta alebo iného štátu (priložte čestné vyhlásenie) 
– uveďte meno a priezvisko, dátum narodenia 

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

ods. 4. poplatník – odpykávajúci si trest v ústave na výkon väzby (priložte potvrdenie 
o umiestnení) 

– uveďte meno a priezvisko, dátum narodenia 

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

 
Odpustenie: 
ods. 6. poplatník – bez trvalého a prechodného pobytu, vlastník nehnuteľnosti, ktorú celé 
zdaňovacie obdobie  neužíva/neobýva, nakoľko stavba je schátrala/nevhodná na užívanie (priložte 
potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad v mieste trvalého bydliska) 
- 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. 



 

 

Meno a priezvisko, bydlisko 

                                                     

                  

Čestné vyhlásenie k zníženie/odpustenie poplatku TDO  

 

Dole podpísaný/á ................................................., trvale bytom Lenartov ..........., platiteľ 

TDO, týmto žiadam obec Lenartov o: 

 zníženie poplatku za TDO pre môjho/moju ....................................................., ktorý/á    

je v zdaňovacom období r. ........ študentom a je ubytovaný/á na internáte v ............................. 

 

 odpustenie poplatku TDO pre môjho/moju ...................................................., ktorý/á    

sa v celom zdaňovacom období r. ........... nezdržiava na území obce  a to z dôvodu, že: 

          - žije a pracuje na území inej obce, iného mesta alebo iného štátu 

 a to v  ....................................................................................................... 

 

 odpustenie poplatku TDO pre môjho/moju ....................................................., ktorý/á    

sa v celom zdaňovacom období r. ........ nezdržiava na území obce  a to z dôvodu, že: 

           - je vo výkone trestu odňatia slobody (vo väzbe), v nápravno-výchovnom        

             zariadení v .................................................................................................. 

 

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

                  podpis 

 

V Lenartove, dňa ...............................               


