ŽIADOSŤ O VRÁTENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD
ALEBO JEHO POMERNEJ ČASTI
Obecný úrad
Bellova Ves č. 75
930 52 Bellova Ves
MENO A PRIEZVISKO ŽIADATEĽA: .................................................................................
bytom ................................................., číslo domu ….................... žiadam o vrátenie poplatku
alebo jeho pomernej časti v zmysle § 82 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov za poplatníka
MENO A PRIEZVISKO POPLATNÍKA: ..............................................................................
z dôvodu,
že zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia.
Túto skutočnosť preukazujem nasledovným dokladom *:
a) úmrtným listom
(v prípade úmrtia poplatníka, predloží najbližší príbuzný alebo osoby určená vyberaním poplatku za tohto
poplatníka úmrtný list),

b) potvrdením o trvalom pobyte z miesta nového trvalého pobytu
(v prípade odsťahovania poplatníka do iného miesta trvalého pobytu, predloží potvrdenie o trvalom pobyte
z miesta nového trvalého pobytu),

c) dokladom o zrušení živnostenského oprávnenia
(v prípade zrušenie živnostenského oprávnenia fyzickej osoby – podnikateľa, zánikom právnickej osoby
alebo zrušením všetkých prevádzok na území obce Bellova Ves, predloží doklad o zrušení živnostenského
oprávnenia),

d) rozhodnutím o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
(v prípade zániku práva užívať nehnuteľnosť (byt, nebytový priestor, stavbu, záhradu, vinicu, ovocný sad,
trvalý trávnatý porast), predloží rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností).

Uvedený poplatok alebo jeho pomernú časť žiadam vrátiť *


v hotovosti



poštovou poukážkou na hore uvedenú adresu trvalého pobytu žiadateľa



bankovým prevodom na číslo účtu IBAN: .....................................................................

* nehodiace sa prečiarknite

Bellova Ves ...............................................

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

(uvedie sa dátum v tvare DD.MM.RRRR)

(uvedie sa meno a priezvisko žiadateľa)

Žiadosť s dokladmi je potrebné predložiť najneskôr do 30 dní od vzniku zmeny skutočností rozhodujúcich na
vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia. V prípade nedodržania
termínu predloženia žiadosti s potrebnými dokladmi, vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti nebude
priznané (v zmysle § 80 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov).

