.......................................................................................................................................
Meno, priezvisko, titul a adresa žiadateľa
...............................
rodné číslo

...........................
č. telefónu

........................
ev. číslo

........................
dátum

Obec Horné Orešany
Obecný úrad
Horné Orešany 190
919 03 Horné Orešany

Uplatnenie zníženia dane z nehnuteľností v zmysle VZN č. 6/2008
Požadované zníženie dane:
a) občan starší ako 62 rokov
b) držiteľ preukazu ZŤP, ZŤP S, (predložiť preukaz)
c) občan v hmotnej núdzi o čom predkladám výšku príjmu osôb žijúcich v rodinnom
dome alebo v byte1)
Druh dane:
a) daň z pozemkov (okrem stavebných pozemkov) vo vlastníctve
b) daň zo stavieb na bývanie vo vlastníctve
daň za garáž a nebytových priestorov v bytových domov slúžiacich ako garáž
daň z bytov a nebytový priestorov
Identifikácia nehnuteľnosti:
Ulica a číslo....................................................................súp.č..............číslo LV.................
Popis pozemku...............................................................parc.č.........................................
Popis stavby.......................................................................................................................
Popis bytu..................................-izbový
č. bytu..........................................
Popis nebytového priestoru...........................................č.neb.priestoru.............................
Právny vzťah k nehnuteľností:
a) vlastník v celosti
vlastník v podiele .........
bezpodielový spoluvlastník
Čestne prehlasujem, že som vlastníkom:
a) pozemku, ktorý slúži výhradne na moju osobnú potrebu
stavba na bývanie, ktorá slúži na moje trvalé bývanie
garáže a nebytového priestoru v bytovom dome slúžiaceho ako garáž, ktorá slúži
pre motorové vozidlo používanie na moju dopravu ŠPZ . . . . . . .
bytu, ktorý slúži na moje trvalé bývanie

Zároveň prehlasujem, že údaje uvedené v prílohe daňového priznania sú
pravdivé, porozumel (a) som poučeniu a som si vedomý (a) následkov v prípade
uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov.

........................
podpis daňovníka

......................
podpis správcu dane, ktorý
prevzal a overil pravosť podpisu
pre účely daňového konania

Poučenie:
Daňovník je povinný uviesť pravdivé údaje v tejto prílohe daňového priznania.
V prípade, že úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj, alebo požadovaný
údaj zatají alebo uvedenie nepravdivý údaj v čestnom prehlásení, dopustí sa
priestupku proti poriadku o správe, ak to bude mať za následok skrátenia dane
vystavuje sa nebezpečenstvu trestného stíhania.
.......................................
hodiace sa zakrúžkujte
DAŇOVNÍK NEVYPĹŇA
1)Posúdenie hmotnej núdze a vyjadrenie komisie
..............................................................
..............................................................
..............................................................

Horné Orešany dňa . . . . . . . . . . . .

..........................
za komisiu

2

