
OBEC LITMANOVÁ 
Litmanová 79, 065 31 Jarabina 

Tel. 052/428 62 01, Email: podatelna@litmanova.sk 
 

*vyber iba jednu z možnosti, zakrúžkuj 

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE / ODPUSTENIE / ZNÍŽENIE MIESTNEHO 
POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY NA ROK 2021 

 
Poplatník:...................................................................................................................................... 

Rodné číslo/dátum narodenia: ................................................Telefónne číslo: ........................... 

Adresa trvalého pobytu:................................................................................................................ 
 
Týmto žiadam Obec Litmanová o:  

- *Vrátenie 
- *Odpustenie 
- *Zníženie 

miestneho poplatku za komunálne odpady v súlade s VZN č.1/2020 Všeobecne záväzného 
nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
obce Litmanová, podľa článku 6: 
 
1..................................................................................................................................................... 

(meno a priezvisko, presná adresa bydliska, rodné číslo alebo dátum narodenia) 

2. ................................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................................... 

5. ................................................................................................................................................... 

Z dôvodu: 

1. ................................................................................................................................................... 

(uviesť dôvod úľavy podľa VZN č. 1/2020, č. 6 u každej osoby) 

2. ................................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................................... 

5. ................................................................................................................................................... 

Čestne vyhlasujem, že údaje v žiadosti a priložené listinné doklady sú pravdivé a som si 
vedomý (á) toho, že v prípade uvedenia nepravdivých údajov je Obec Litmanová oprávnená 
mi vyrubiť správny poplatok so spätnou účinnosťou, vrátane sankcií za rozhodné obdobie, za 
ktoré si uplatňujem zníženie, alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad na 
dané osoby. 
 



OBEC LITMANOVÁ 
Litmanová 79, 065 31 Jarabina 

Tel. 052/428 62 01, Email: podatelna@litmanova.sk 
 

*vyber iba jednu z možnosti, zakrúžkuj 

 
Vrátenie, zníženie, odpustenie poplatku 

Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 28.02. 
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady 
podľa bodu B., C. nárok na odpustenie, zníženie poplatku za toto obdobie zaniká. 
Musí byť doložená listinnými dokladmi /dôkazmi/, ktoré preukazujú dôvod, pre ktorý sa má 
vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku poskytnúť. 
V prípade, že doklad podľa bodu B., C. nie je v slovenskom jazyku, je potrebné k dokladom 
predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. 

 
A. Vrátenie 
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti:  

a) ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže 
splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti  

b) ak predloží doklad o zaplatení poplatku v miestne inom, ako jeho trvalý pobyt. 
2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 

a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce 
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu 

a pod.) 
 

B. Odpustenie 
1. Podkladmi pre odpustenie celej výšky fyzickým osobám prihláseným k TP obce 

Litmanová sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka mimo 
obce Litmanová, a to: 
- osoba vydatá / ženatý v zahraničí s celoročným pobytom v zahraničí, osoba žijúca 

v zahraničí (obvyklý pobyt) - aktuálny doklad o pobyte (potvrdenie úradu miestnej 
samosprávy o pobyte, prípadne bydlisku v zahraničí, kópia aktuálneho preukazu 
totožnosti danej krajiny, aktuálneho vodičského oprávnenia alebo aktuálneho dokladu 
poistenca vydaného v danom štáte s obmedzenou platnosťou alebo aktuálnu kópiu 
sobášneho listu vydaného v zahraničí). 
 

C. Zníženie 
1. Obec zníži poplatok o 25% za zdaňovacie obdobie: 

a) Študent študujúci mimo trvalého bydliska – doklad o ubytovaní, napr. na internáte, 
nájomná zmluva 

b) Fyzickej osobe staršej ako 70 rokov od nasledujúceho roku po dovŕšení tohto veku, 
bez podania žiadosti.   

 
SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY: (ďalej len ,,dotknutá osoba‘‘) poskytujem súhlas na 
spracovanie osobných údajov spracúvaných v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP 
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 95/46ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov), a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol riadne 
poučený o dôsledkoch svojho súhlasu. 
 
 
V Litmanovej dňa        ......................................... 

        podpis žiadateľa  


