
PLATITEĽ POPLATKU (údaje osoby na ktorú je vydané rozhodnutie):   

Priezvisko                                              Meno                     Titul                                   Adresa trvalého pobytu   

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

Telefón/mobil:       ..........................              emailová adresa:      ............................................................  

 

                                                                                                                          Obec Kojatice  

                                                                                                                          Obecný úrad, Kojatice 200 

                                                                                                                          082 32          

                                                                                                                 

ŽIADATEĽ (údaje osoby ktorá žiada zníženie/odpustenie):   

Priezvisko                                       Meno                       Titul                                   Dátum narodenia:      

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

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

 VEC:  Žiadosť o zníženie(*) /odpustenie (*) poplatku za TKO.  

  

Týmto Vás žiadam o zníženie(*)/odpustenie (*) poplatku za TKO pre rok ............... v zmysle  platného 

VZN  č. 33/2015  VII.časť § 25  obce Kojatice  z dôvodu:    

- štúdia alebo zamestnania mimo mesta – na území SR   

- štúdia alebo zamestnania mimo SR   

- prechodný pobyt v inom meste /obci  

- iné (uviesť dôvod) ..............................................................................................................   

Prílohy: (uviesť aký doklad prikladáte)  ..................................................................................................... 
(viď  zoznam akceptovateľných dokladov na druhej strane tejto žiadosti) 

 

Oznámenie, že v obci Kojatice  sa zdržiavam ............  dní v roku ............... 

Poplatník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaju sú pravdivé a zodpovedá za prípad-

né  škody, ktoré  vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov. 

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov:  v zmysle zák. č.122/2013 Z. z. o ochrane  

osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľujem súhlas so spracovaním   

osobných údajov uvedených v tejto žiadosti.    

Platiteľ je povinný podávať žiadosť o zníženie resp. odpustenie poplatku každoročne, pokiaľ dôvod na zníženie 

resp. odpustenie poplatku trvá. 

 

 

Kojatice, dňa:                                                                                                    podpis ...................................  

                                                             

 



 

                                                           Akceptovateľné doklady k žiadosti 

o zníženie alebo odpustenie poplatku za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom 

období nezdržiava alebo nezdržiaval na území  obce  

(podľa článku 8 VZN č. 33/2015 o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) 

- potvrdenie o štúdiu, študent študujúci v rámci SR, príp. ČR vo vzdialenosti do 50 km od miesta svojho trvalého pobytu aj 

potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia  

- potvrdenie od zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní v danom zdaňovacom období s miestom výkonu 

práce poplatníka mimo územia mesta (pracovnú zmluvu len vo výnimočných prípadoch a so súhlasom správcu dane), 

u zárobkovo činných osôb s miestom výkonu práce vo vzdialenosti do 5  0 km od svojho trvalého pobytu aj potvrdenie o 

ubytovaní v mieste výkonu práce 

 - doklad o prechodnom pobyte súčasne s dokladom od zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní v danom 

zdaňovacom období s miestom výkonu práce poplatníka mimo územia mesta (pracovnú zmluvu len vo výnimočných 

prípadoch a so súhlasom správcu dane), u zárobkovo činných osôb s miestom výkonu práce vo vzdialenosti do 60 km od 

svojho trvalého pobytu aj potvrdenie o ubytovaní v mieste výkonu práce (poplatok bude odpustený na celé zdaňovacie 

obdobie) 

-  potvrdenie obce o dobe trvania pobytu v tejto obci spolu s dokladom o vyrubení alebo zaplatení poplatku v danej obci za 

príslušné obdobie (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade, minimálne na 90 dní v zdaňovacom období) 

Nevzťahuje sa na poplatníka, ktorý užíva nehnuteľnosť v Kojaticiach  a je vlastníkom chaty, príp. rod. domu v inej obci a z 

tohto dôvodu platí poplatok aj v tejto obci. 

-  potvrdenie správcu bytov o platení poplatku v rámci platieb za byt v inej obci, v prípade vlastníctva bytu v inej obci zálohový 

predpis z tohto bytu, kde sú uvedené osoby, ktoré byt užívajú (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade, 

minimálne na 90 dní v zdaňovacom období) 

- potvrdenie o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody a dobe jeho trvania (poplatok bude odpustený na 

počet dní uvedených v doklade, minimálne na 90 dní v zdaňovacom období) 

- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb a dobe jeho trvania(poplatok bude odpustený na počet dní 

uvedených v doklade, minimálne na 90 dní v zdaňovacom období) 

- potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove a dobe jeho trvania (poplatok bude odpustený 

na počet dní uvedených v doklade, minimálne na 90 dní v zdaňovacom období) 

- potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii v liečebni a o dobe jej trvania (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených 

v doklade, minimálne na 90 dní v zdaňovacom období) 

- pracovné povolenie v zahraničí (poplatok bude odpustený na dobu platnosti pracovného povolenia, minimálne na 90 dní 

v zdaňovacom období) 

- povolenie k pobytu v zahraničí (poplatok bude odpustený na dobu platnosti povolenia k pobytu, minimálne na 90 dní 

v zdaňovacom období) 

- víza (poplatok bude odpustený na dobu platnosti víz) 

- potvrdenie spoločenstva bytového domu (príp. OSBD alebo domového dôverníka) v mieste trvalého pobytu poplatníka 

o tom, že sa poplatník zdržiava v zahraničí a o dobe jeho pobytu v zahraničí (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených 

v potvrdení, minimálne na 90 dní v zdaňovacom období) 

Iné doklady je možné akceptovať len so súhlasom správcu dane, a to len vo výnimočných prípadoch. V prípade pochybností 

môže správca dane žiadať poplatníka o predloženie aj iných dokladov a potvrdení. 

V prípade, že poplatník predloží k žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku doklady, ktoré nie sú správcom dane 

akceptovateľné, správca dane poplatníkovi úľavu neposkytne, prípadne poplatok neodpustí. Správca dane nie je povinný 

poplatníka vyzývať na doplnenie takýchto dokladov. 

V prípade, že nie je doklad v slovenskom alebo v českom jazyku,  je potrebné k dokladom predložiť aj ich preklad, ktorý 

nemusí byť úradne overený. 

Správca dane odpustí alikvotnú časť poplatku len v prípade, ak poplatník o odpustenie písomne požiada najneskoršie do 

konca zdaňovacieho obdobia.  Po tomto termíne nárok na odpustenie alikvotnej časti poplatku na príslušné zdaňovacie 

obdobie zaniká. 

 


