
ŽIADOSŤ  
o zníženie alebo odpustenie poplatku                       
za komunálny odpad fyzických osôb 
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 
Obce Beckov č. 4/2021 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
– čl. 10, ods. 1, 2 

Obec Beckov 

 
916 38 Beckov 

1. Žiadateľ 
Meno a priezvisko, titul  

Dátum narodenia  

Trvalý pobyt  

Prechodný pobyt  

Rodinný stav  

Kontakt – č. tel.    

2. Predmet žiadosti 
2.1. žiadam o odpustenie poplatku za KO fyzických osôb na rok 2022 

2.2. žiadam o zníženie poplatku za KO fyzických osôb na rok 2022 

2.3. žiadam o pridelenie ďalšej smetnej nádoby 

3. Odôvodnenie žiadosti  
ŽIADATEĽ POTVRDENIE (príloha k žiadosti) 

3.1. žiadateľ alebo spoločne posudzovaná 
fyzická osoba (FO) sa nezdržiava v obci viac ako 
90 dní v roku– čl. 10, 1 a) 
 
 
Poznámka: zvolenú možnosť zakrúžkujte 

čl. 10, 2: potvrdenie o výkone väzby alebo trestu, 
o ubytovaní alebo práci v zahraničí, o štúdiu na 
strednej alebo vysokej škole (denné štúdium), 
o ubytovaní, o zaplatení poplatku v inej obci, v ktorej 
býva, ale trvalý pobyt má v obci Beckov; potvrdenie 
o umiestnení v zariadení sociálnych služieb 
(pobytová forma) 

3.2. žiadateľ alebo spoločne posudzovaná FO je v nepriaznivej sociálnej situácii – čl. 10, 1 b) a: 

3.2.1. má viac ako 65 rokov a žije sám odporučenie sociálnej komisie pri OZ (nedokladá) 

3.2.2. je v hmotnej núdzi  potvrdenie ÚPSVR (kópia rozhodnutia)  

3.2.3. je osoba s ťažkým zdravotným 
postihnutím 

potvrdenie ÚPSVR o ťažkom zdravotnom 
postihnutí (kópia preukazu ZŤP, ZŤP-S) 

3.2.4. iné – žiadateľ má dieťa do 3 rokov veku alebo žiadateľ alebo spoločne posudzovaná fyzická 
osoba je inkontinentná – žiada smetnú nádobu na plienky:    

3.2.4.1. má dieťa do 3 rokov: 
 

 
meno a priezvisko, dátum narodenia 

3.2.4.2. je občan ZŤP, ktorý používa plienky, 
zákon 447/2008 Z. z. o kompenzáciách § 14, 8 

potvrdenie lekára o inkontinencii: 
 
 
žiadateľ/ka JE / NIE je odkázaný/á na používanie 
plienok 

4. Súhlas na spracúvanie osobných údajov a čestné vyhlásenie žiadateľa o pravdivosti a úplnosti 
údajov uvedených v žiadosti (§ 39 zákona č. 138/2004 Z. z. o správnom konaní) a podpis žiadosti  

V zmysle § 7 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vyhlasujem, že súhlasím so spracúvaním 
mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti, ako aj údajov ďalších spoločne posudzovaných osôb ako údajov potrebných ku 
konaniu o zníženie alebo odpustenie poplatku za KO fyzických osôb v zmysle VZN Obce Beckov č. 4/2021. Súhlasím s poskytnutím mojich 
osobných údajov tretej strane (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, orgány činné v trestnom konaní, prokuratúra, 
súdy). Tento súhlas poskytujem na dobu neurčitú, a preto ho môžem kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným obci. 

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené 
v tejto žiadosti, sú pravdivé a som si vedomý / vedomá právnych následkov v prípade uvedenia 
nepravdivých údajov.  
 
Beckov (dátum):                                                           Podpis žiadateľa:                                                                                                

 



5. Potvrdenie evidencie obyvateľstva 

Evidencia obyvateľstva Obce Beckov potvrdzuje, 
že žiadateľ/ka a spoločne posudzovaná osoba 
MAJÚ – NEMAJÚ v obci Beckov trvalý pobyt 
 

V Beckove,  

 
6. Vyjadrenie Sociálnej komisie pri OZ 

SK pokladá žiadosť za  V Beckove,  
 
 
Ing. Lenka Bartošová, PhD., predsedníčka SK 

opodstatnenú / neopodstatnenú  

a odporúča / neodporúča  žiadosti vyhovieť.   

 
7. Rozhodnutie starostu obce podľa uznesenia OZ zo dňa .... .... 2022 – uz.č.       /2022 

6.1. Starosta obce rozhodol  V Beckove,  
 
 
Daniel Hladký, starosta obce Beckov 

6.1.1. znížiť poplatok za KO o       % 

6.1.2. odpustiť poplatok za KO 

6.1.3. prideliť smetnú nádobu na plienky  

 
©Obec Beckov 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základná finančná kontrola 
Vykonaná v zmysle §7 zákona NR SR č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
 
Právny úkon – Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za KO odpad fyzických osôb 
 
meno a priezvisko:  ................................................................................................................................................. 
Pripravovaná finančná operácia: 
a) Je – nie je* v súlade so schváleným  rozpočtom b) Je – nie je* v súlade s VZN č.4 /2021 
Vyjadrenie:  
Vo FO alebo jej časti je možné pokračovať – nie je možné pokračovať*. 
Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca: Mgr. Dana Badžgoňová   Dátum, podpis: ................................... 
Vyjadrenie: 
Vo FO alebo jej časti je možné pokračovať – nie je možné pokračovať*. 
Meno a priezvisko starostu obce: DANIEL HLADKÝ                                          Dátum, podpis: .................................... 
* nehodiace sa prečiarknuť  

 
 


