Odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálny odpad
Obecný úrad Dolná Lehota oznamuje občanom, ktorý si chcú podľa podmienok na zníženie
alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad uplatniť úľavu, že je potrebné do
31.01.2022 podať žiadosť
https://www.dolnalehota.sk/wp-content/uploads/2020/07/tlacivo-TKO-odpustenie.pdf
s príslušnými dokladmi dokazujúcimi, že sa dotyčný občan nezdržiaval v obci.
Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti. Správca dane
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa § 82 ods. 2 zákona o
miestnych daniach a poplatku zníži alebo odpustí poplatok alebo jeho pomernú časť za
obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok ustanovených v § 26 ods. 1
na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady ustanovené v § 27 ods.
2 tohto nariadenia, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce z dôvodu:
– výkonu práce alebo štúdia v zahraničí, alebo z iného pobytu v zahraničí,
– výkonu práce alebo štúdia na území Slovenskej republiky – mimo trvalého pobytu,
prechodného pobytu v inej obci,
– pobytu v zdravotníckom alebo kúpeľnom zariadení,
– výkonu trestu odňatia slobody,
– vykonávania dobrovoľníckej činnosti poplatníka, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť
podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
prospech obce na podporu plnenia jej úloh,
– že ide o poplatníka (bezdomovca) prihláseného na trvalý pobyt Obecného úradu obce
Dolná Lehota podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov
Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
– viacdetnej rodiny, t. j. 4 a viac detí za štvrté a každé ďalšie dieťa vo veku do 15 rokov.
Ak poplatník požiada a predloží podklady, správca dane zníži alebo odpustí poplatok alebo
jeho pomernú časť:
a) potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo
trvalý pobyt v zahraničí alebo čestné vyhlásenie, alebo potvrdenie o inom pobyte v zahraničí,
b) potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo
trvalý pobyt v na území Slovenskej republiky – mimo trvalého bydliska,
c) potvrdenie o ubytovaní študenta na internáte, v ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti alebo
potvrdenie o prechodnom pobyte,
d) potvrdenie o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení,
e) potvrdenie o kúpeľnej liečbe,
f) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
g) potvrdenie obce o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v prospech obce,
h) potvrdenie obce o trvalom pobyte poplatníka (bezdomovca) prihláseného na Obecnom
úrade obce Dolná Lehota,
i) potvrdenie obce o počte detí.

