
  
Meno a priezvisko, adresa, rodné číslo, telefón poplatníka 

 

 

Mesto Giraltovce  

Finančné oddelenie 

Dukelská 77/75 
087 01 Giraltovce 

 

 

Číslo subjektu: ................................ 

 

Vec: Žiadosť o zníženie resp. odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady 

 

Týmto žiadam o: 

 
□ zníženie miestneho poplatku o 50 % podľa čl. 29 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 

14/2019, nakoľko viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa osoby (členovia domácnosti): 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
nezdržiavajú alebo nezdržiavali na území mesta Giraltovce na základe nasledujúcich 
podkladov: 

 

a) potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, 
b) potvrdenie o ubytovaní v ubytovacom zariadení, potvrdenie zamestnávateľa o úhrade 

nákladov za ubytovanie, prechodný pobyt v inej obci, zmluva o prenájme bytu v inej obci 
v rámci SR a pod., 

c) poskytnutie údajov v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka 

alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta 

prostredníctvom príslušného informačného systému verejnej správy. 

 
□ odpustenie miestneho poplatku podľa čl. 29 ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia č. 

14/2019, nakoľko viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa osoby (členovia domácnosti): 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
nezdržiavajú alebo nezdržiavali na území mesta Giraltovce na základe nasledujúcich 
podkladov: 

 

a) potvrdenie alebo iný doklad o existencii (trvaní) pracovnoprávneho vzťahu alebo 

obdobného vzťahu s určením výkonu zamestnania mimo územia SR, 

b) potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, 

c) rozhodnutie o vyrubení poplatku v inej obci na území SR a doklad o jeho úhrade, 

d) povolenie k pobytu v zahraničí, potvrdenie o úhrade daní v zahraničí, doklad potvrdzujúci 

oprávnenie užívať nehnuteľnosť  v zahraničí, 

e) potvrdenie o poskytovaní sociálnej služby alebo zdravotnej starostlivosti v zariadeniach 

s pobytovou formou 

f) potvrdenie o výkone väzby alebo o výkone trestu odňatia slobody, 

g) prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie 

odpustenia poplatku a dátum, kedy nárok na odpustenie poplatku zaniká. 

 

 

 

 



PREHLÁSENIE PRI UPLATNENÍ ZNÍŽENIA RESP. ODPUSTENIA POPLATKU 

 

Týmto prehlasujem, že 

 

□ v zdaňovacom období od ........................ do ........................ sa nezdržiavam alebo som sa 
nezdržiaval/a na území mesta .................. dní 

□ nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Giraltovciach na ul. ............................................................, 
ktorú som oprávnený/á užívať 

□ neužívajú iné osoby 

□ užívajú odo dňa ........................ na základe ................................... osoby:  

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

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

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

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

 

 
 

 
Žiadateľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné 
škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých údajov. 
 
 
 
 
V Giraltovciach: .....................................  Podpis žiadateľa: ...................................................... 
  


