Obec Losiná
Losiná 11, 332 04 Nezvěstice

OHLÁŠENÍ NÁROKU NA OSVOBOZENÍ
OD MÍSTNÍHO POPLATKU
ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
PRO ROK ___________
POPLATNÍK
Příjmení a jméno

Adresa pro doručování:

Rodné číslo

Datová schránka:

Adresa trvalého pobytu

*Tel:

1E-mail:

SKUTEČNOSTI ROZHODNÉ PRO OSVOBOZENÍ OD POPLATKU
Jsem zástupce (zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec) poplatníka umístěného do dětského
domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudy nebo
smlouvy (nutno doložit).
Jsem zástupce (zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec) poplatníka umístěného do zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého (nutno doložit).
Jsem osoba, která dokládá skutečnosti pro nárok o osvobození od poplatku po dobu trvání
umístění v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení (nutno doložit), které nastaly dne:
Jsem osoba, která dokládá skutečnosti pro nárok o osvobození od poplatku po dobu trvání
výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby (nutno doložit), které nastaly dne:
Jsem osoba, která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
v jiné obci a mám v této jiné obci bydliště (nutno doložit).
V Losiné dne:

1

podpis poplatníka nebo jeho zástupce:

Nepovinné údaje – telefonní a e-mailový kontakt slouží pro neformální komunikaci správce poplatku s poplatníkem. Na e-mail mohou být
např. zasílány platebních údajů a jiné informace vztahující se k místnímu poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem).

Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
a v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů - GDPR také ve veřejném zájmu. Předpokládaná doba zpracování
je po dobu trvání poplatkové povinnosti a po dobu lhůty pro stanovení a placení poplatku. Poté budou
poskytnuté osobní údaje předmětem skartačního řízení.
Další údaje (vyplní úřad)

Obecné informace
Další informace získáte:
Obec Losiná, Losiná 11, 332 04 Nezvěstice
Milada Tančouzová, platba místních poplatků a Věra Lišková, správa místních poplatků
Tel: 377 916 216, e-mail: pokladna@losina.cz , obec@losina.cz , www.losina.cz
UPOZORNĚNÍ K DORUČOVÁNÍ SPRÁVCI POPLATKU
Podání v této věci můžete učinit:
- osobním doručením formuláře na podatelnu Obecního úřadu Losiná, Losiná č.p. 11, kde můžete podání učinit
také ústně do protokolu.
- prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Obecního úřadu Losiná, Losiná č.p. 11, 332 04
Nezvěstice
- prostřednictvím datové schránky poplatníka, ID datové schránky: ygbbmvj
- e-mailem na adresu podatelna@losina.cz se zaručeným elektronickým podpisem. Nebude-li e-mailové podání
opatřeno zaručeným elektronickým podpisem poplatníka, je poplatník povinen toto podání do 5 dnů opakovat
jedním z výše uvedených způsobů. Pokud tak poplatník neučiní, hledí se na podání zaslané bez zaručeného
elektronického podpisu, jako by nebylo učiněno.

