
COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ 

Tobhach Maoine Bliain Iontrála/Iar-Iontrála 

Iarratas ar Fhaoiseamh Folúntais 

Comhlánaigh na míreanna cuí le do thoil agus seol ar ais chuig OIFIGEACH RIARACHÁIN, 
COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ, RANNÓG NA RÁTAÍ, URLÁR 6, HALLA AN CHONTAE, 
CORCAIGH in éineacht le doiciméid i dtaca le d’iarratas: 

1. Iarrthóir: Ainm: ___________________________________________________________ 

Seoladh:  ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

Uimhir Tobhaigh:  Uimhir Cánach/CBL:  UIMH PSP: 

_______________________________________________________________________________________ 
2. Suíomh an

Áitribh: Baile Fearainn:  Luacháil: € 
________________________________________________________________________________________ 
3. Tréimhse

Folúntais: Ó  lá de  20  go dtí  lá de  20 
________________________________________________________________________________________ 
4. Dearbhú DEARBHAÍM LEIS SEO:  (Scrios Cuid 6 le do thoil mura mbaineann leat) 

1. Is mise Úinéir an áitribh, ábhar an Éilimh seo.
2. Ní raibh mé ag áitriú na maoine ar an dáta ar iontráladh é ar an Liosta Luachála
3. Ní raibh sé d’údarás ag aon duine eile an mhaoin a úsáid nó sásamh a bhaint as ar

an dáta sin. 
4. Ag gníomhú go macánta, ní raibh mé dáiríre in ann aon tionónta feiliúnach a fháil

don mhaoin ar chíos réasúnta.
5. Cuirim faoi iamh na doiciméid seo a leanas i dtaca le mo chás

Fógraí Preasa 
Fógraí faoi Ligean 
Deimhniú ó Ghníomhaire Eastát nó Ceantálaí 

Agus (más cuí) 

6. Tá an Tobhach íoctha agam don tréimhse dar tús  ____________ ar 
____________de réir Uimhir Admhála ___________ agus is mise an té atá i 
dteideal Aisíocaíochta. 

Déanaim an dearbhú sollúnta seo ar mhaithe le Comhairle Contae Chorcaí,  
go coinsiasach ag creidiúint go bhfuil sé seo fíor agus de bhua an Achta i dTaobh 
Dearbhuithe Reachtúla, 1938. 

 Dearbhaithe os mo chomhair ag an 

 Iarrthóir a aithním go pearsanta. 

________________________________       __________________________________________ 
SÍNIÚ AN IARRTHÓRA:       SÍNIÚ AN CHOIMISINÉARA SÍOCHÁNA. 

 DÁTA: ________________________________ 
Príobháideachas agus Cosaint Sonraí: 
Bailíonn Comhairle Contae Chorcaí faisnéis phearsanta chun tobhach agus bailiúcháin a dhéanamh de Ráta an Chontae a éascú. Go 
dlíthiúil, is féidir linn an fhaisnéis seo a phróiseáil i bhfeidhmiú an údarás oifigiúil atá dílsithe i gComhairle Contae Chorcaí. Is 
príomhthosaíocht é don Chomhairle do sonraí pearsanta a chosaint agus próiseálfar do shonraí de réir ár bpolasaí Príobháideachas,  
atá ar fáil ag https://www.corkcoco.ie/Privacy-Policy ,  nó chóip crua ónár oifigí ag Halla an Chontae Bóthar Charraig Ruacháin, 
Corcaigh, Éire. Má tá aon cheist agat maidir lenár bpolasaí Príobháideachas nó an fhaisnéis a shealbhaímid fút déan teagmháil linn 
trí ríomhphost chuig dpo@corkcoco.ie  nó scríobh chuig an Oifigeach Cosanta Sonraí, Comhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, 
Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire..
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