
Obec   L a d a 
Obecný úrad Lada 240, 082 12  Kapušany 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad fyzických osôb ktoré sa viac ako 90 dní  

v zdaňovacom období nezdržiavajú alebo nezdržiavali na území obce Lada pre rok 2022 

 

Žiadateľ – platiteľ:            

 

Meno, priezvisko: ...........................................................................   

Adresa trvalého pobytu:................................................................... 

Telefón: ........................................................................................... 

E-mail: ............................................................................................      

v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2019, čl.20 o miestnych daniach a o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 6/2020 Vás žiadam 

o zníženie poplatku pre rok 2022 pre nasledujúce osoby, ktoré sa viac ako 90 dní v zdaňovacom 

období nezdržiavajú alebo nezdržiavali na území obce Lada (uviesť meno, priezvisko, dátum 

narodenia, počet dní mimo obce Lada a dôvod na základe ktorého si uplatňujete nárok na zníženie 

napr. študent, pracovný pobyt v zahraničí, prechodný pobyt mimo obce Lada a pod.): 

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

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

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

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

 

K žiadosti je potrebné doložiť aspoň jedno z nasledujúcich potvrdení: 

 potvrdenie o zamestnaní v rámci SR, resp. v zahraničí  

 potvrdenie o ubytovaní v rámci SR, resp. v zahraničí   

 potvrdenie o návšteve školy, predškolského zariadenia v zahraničí 

 potvrdenie vecne príslušného orgánu o pobyte mimo obce Lada 

 iný relevantný doklad (doklad o zaplatení poplatku mimo obce Lada, čestné prehlásenie) 

Predložené doklady musia hodnoverným spôsobom preukazovať nárok na daný druh úľavy, musia 

byť aktuálne /nie staršie ako rok/. Podmienkou pre zníženie poplatku je, že poplatník nesmie byť 

dlžníkom obce 

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

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 95/46/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 .....................  dňa ...........................    ............................................. 

podpis žiadateľa 

 

Žiadosť je potrebné predložiť do 31. januára 2022! 


