
Titul/Meno a Priezvisko :............................................................................................................ 
Adresa :...................................................................................................................................... 
Tel./e-mail :............................................................................................................................... 
     
          Mesto Pezinok 
          Radničné nám. 7 
          902 14 Pezinok 
 
VEC: Žiadosť o zníženie/odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 
Dolupodpísaná/ý.................................................................................................................................. 

žiadam o zníženie/odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 
........ v zmysle § 3 VZN č. 10/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Pre zníženie alebo odpustenie poplatku podľa ustanovenia § 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov je poplatník povinný doložiť hodnoverné doklady určené mestom vo VZN, ktoré 
jednoznačne preukážu, že sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území 
Mesta 

             a/potvrdenie o návšteve školy, ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia    
 Slovenskej republiky 

              b/oznámenie poplatníka s údajmi žiaka alebo študenta, a to meno, priezvisko a rodné číslo          
 alebo dátum narodenia za účelom overenia si statusu žiaka alebo študenta 

             c/potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru na príslušný             
  kalendárny rok 

             d/potvrdenie o vykonávanej činnosti v zahraničí 

              e/potvrdenie od zamestnávateľa  (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí 

              f/potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí 

              g/ doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (napr. úrad prihlasovania                     
 obyvateľstva a pod.) 

             h/potvrdenie o výkone väzby, 

             i/ potvrdenie o výkone trestu 

             j/ potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii v liečebni, potvrdenie o umiestnení v zariadení   
 sociálnych služieb s celodennou starostlivosťou v dobe jeho trvania 

             k/ potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove a dobe jeho            
 trvania 

             l/ potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávok v hmotnej núdzi aj na     
 spoločne posudzované osoby 

            m/prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie      
 zníženia alebo odpustenia poplatku a dátum, kedy nárok na zníženie  alebo odpustenie      
 poplatku zaniká. 

V prípade, že doklad bude vydaný v inom  ako slovenskom jazyku , mesto je oprávnené si vyžiadať od 
poplatníka preklad. 
 

V Pezinku dňa: ..................................                                                     Podpis:...................................... 



  Poznámka 
 

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

 
 
 
 
 
Osobné údaje poplatníka sú v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predmetom 
daňového tajomstva a môžu byť spracované výlučne na účely daňového konania. Beriem na 
vedomie spracovanie mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho prílohách 
v informačnom systéme prevádzkovateľa: Mesta Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 
Pezinok, IČO: 00305022, pre účely miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. Právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný zákon. Doba 
poskytnutia tohto súhlasu je 10 rokov. Som si vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som 
oprávnený/á písomne kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á práva požadovať od 
prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa mojej osoby, o práve na opravu 
osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie 
spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve 
na prenosnosť osobných údajov a práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmysle vzoru uverejneného na webovom sídle 
Úradu na ochranu osobných údajov SR. Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v 
tomto formulári a v prílohách poskytol/poskytla sú pravdivé. Zároveň som bol informovaný o 
kontaktných údajoch na zodpovedné osoby prevádzkovateľa. Súhlasím so spracovaním 
osobných údajov (číslo telefónu, faxu, email)(1)  

 
 

V Pezinku, dňa ..................                         Podpis:………………………………………………………………… 
 


