
                           Obec Tichý Potok 

 

 
                              Daňovník a platca miestnych poplatkov 

                 v obci Tichý Potok  
         

         

 

      

Váš list číslo/zo dňa           Naše číslo:           Vybavuje:                   V Tichom Potoku dňa: 

                                            TP-2021-4           Mgr. Zdravecká          13.01.2022                                                                                 

                                                                        051/459 12 40 

 

 

Vec:  Oznámenie 

 

 Obec  Tichý Potok  ako správca dane a poplatkov týmto Vám oznamujeme, že v zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tichý Potok  Vám ako daňovníkovi a platcovi 

miestneho poplatku za komunálny odpad  oznamujeme, že zmeny týkajúce sa skutočnosti, ktoré 

majú vplyv na vyrubenie daní a poplatkov ste povinný  písomne ohlásiť  do 31.01.2022.   

Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník 

obci preukáže na základe dokladu  o  pracovnom pomere v zahraničí, alebo mimo trvalého 

pobytu, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava a  neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený 

užívať viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní . 

 Veríme, že zmeny nám oznámite a doručíte doklady ( pracovnú zmluvu, povolenie 

k pobytu, doklad o prechodnom pobyte, nájomnú zmluvu, doklad o zaplatení odpadu v inej obci), 

pokiaľ nie bude Vám vyrubený poplatok podľa evidencie trvalého pobytu občanov v obci, ktorý 

Ste povinný zaplatiť v zmysle platných právnych predpisov. 

 

Zároveň Vám v Novom roku želáme veľa zdravia a úspechov. 

 

 

 

 

 

Mgr. Ľubica Zdravecká v.r.  

         starostka obce               
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Meno vlastníka a bydlisko 

 

 

 

 

       Obec Tichý Potok 

       Správca dane a miestnych poplatkov 

                 

 

 

Vec: Oznámenie 

 

 

 Podpísaný vlastník  rodinného domu / bytu    .............................................................. 
          meno 

trvalé bytom  ..............................................., týmto podávam oznámenie správcovi dane 

a miestnych poplatkov v obci Tichý Potok v zmysle VZN o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tichý Potok , že môj  : 

manžel, manželka, syn, dcéra* : (uveďte meno , dátum narodenia, trvalé bydlisko) 

 

1. ......................................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................................... 

3. ......................................................................................................................................... 

4. ......................................................................................................................................... 

5. ......................................................................................................................................... 

6. ......................................................................................................................................... 

7. ......................................................................................................................................... 

 

sa od ..............................  do ................................ nezdržiava v mieste trvalého bydliska v obci 

         (uveďte dátum) 

 

Tichý Potok a to z dôvodu : ........................................................................................................  

 

Súčasťou tohto oznámenia  je doklad kde sa v uvedenom čase zdržiava. 

 

 /Akceptovateľným dokladom je pracovná, nájomná zmluva, povolenie k pobytu 

v zahraničí,  potvrdenie  o prechodnom pobyte, doklad o zaplatení odpadu v inej obci./ 

 

 

 

V Tichom Potoku  dňa .................................... 

 

             

 

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

                      Podpis vlastníka  


