OHLÁSENIE
k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov

FO
Fyzická osoba, ktorá má v obci Vrbov trvalý alebo prechodný pobyt
Vznik poplatkovej povinnosti*
Zmena poplatkovej povinnosti*
Zánik poplatkovej povinnosti*
(* nehodiace sa škrtnúť)

1. Poplatník
Meno a priezvisko : .....................................................................
Dátum narodenia: ........................................................................
Rodné číslo: .................................................................................
Adresa trvalého alebo prechodného pobytu: ................................................................................
2. Prevzatie povinnosti:
Podľa § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem obci Vrbov, že som prevzal plnenie povinností poplatníka
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za nasledovných členov našej spoločnej domácnosti:

Meno a priezvisko

Rodné číslo

Adresa trvalého (prechodného) pobytu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3. Dátum vzniku poplatkovej povinnosti: .....................................
4. Zmena/Zánik poplatkovej povinnosti:
*

dôvod zmeny: narodenie, zmena adresy, prisťahovanie,
dôvod zániku: úmrtie, odsťahovanie z trvalého pobytu(*nehodiace sa škrtnúť)
Meno a priezvisko

Rodné číslo

z adresy

na adresu

dátum zmeny / zániku

5. Vyhlásenie poplatníka:
Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky údaje sú pravdivé a správne, a zodpovedám za prípadné škody, ktoré vzniknú
uvedením nepravdivých, alebo neúplných údajov. Zároveň vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov.

Dátum:........................

..................................
podpis poplatníka

Informácia: Vznik, zánik a zmenu poplatkovej povinnosti je poplatník povinný nahlásiť na formulári ohlasovacej
povinnosti do 30 dní odo dňa kedy skutočnosť nastala a to buď osobne alebo prostredníctvom pošty.

OHLÁSENIE
k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

ND
Fyzická osoba, ktorá je oprávnená na území obce užívať alebo užíva nehnuteľnosť (byt nebytový
priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu,
ovocný sad, trvalý trávny porast) na iný účel ako podnikanie.
Vznik poplatkovej povinnosti*
Zmena poplatkovej povinnosti*
Zánik poplatkovej povinnosti*
(* nehodiace sa škrtnúť)

1. Údaje o nehnuteľnosti
Druh nehnuteľnosti:
Adresa nehnuteľnosti:
Parcelné číslo:
2. Poplatník
Meno a priezvisko : .....................................................................
Dátum narodenia: ........................................................................
Rodné číslo: .................................................................................
Adresa trvalého alebo prechodného pobytu: ................................................................................
3. Dátum vzniku poplatkovej povinnosti: .....................................
4. Zánik poplatkovej povinnosti
dátum zániku: .....................................
dôvod zániku: * prechod a prevod nehnuteľnosti, úmrtie poplatníka(*nehodiace sa škrtnúť)
Údaje o poplatníkovi na ktorého prechádza poplatková povinnosť:
Meno a priezvisko : .....................................................................
Dátum narodenia: ........................................................................
Rodné číslo: .................................................................................
5. Vyhlásenie poplatníka:
Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky údaje sú pravdivé a správne, a zodpovedám za prípadné
škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých, alebo neúplných údajov. Zároveň vyjadrujem súhlas
so spracovaním osobných údajov.

Dátum:........................

..................................
podpis poplatníka

Informácia: Vznik, zánik a zmenu poplatkovej povinnosti je poplatník povinný nahlásiť na formulári ohlasovacej
povinnosti do 30 dní odo dňa kedy skutočnosť nastala a to buď osobne alebo prostredníctvom pošty.

OHLÁSENIE
k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov

P
Podnikatelia, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť na účel podnikania
Vznik poplatkovej povinnosti*
Zmena poplatkovej povinnosti*
Zánik poplatkovej povinnosti*
Údaje rozhodujúce na určenie poplatku*
(* nehodiace sa škrtnúť)

1. Fyzická osoba podnikateľ
Meno a priezvisko : .....................................................................
Rodné číslo: .................................................................................
Adresa trvalého alebo prechodného pobytu: ................................................................................
IČO/DIČ .....................................................
2. Adresy všetkých prevádzok na území obce a dátum vzniku poplatkovej povinnosti
1. ................................................................... .........................................................................
2. .............................................................................................................................................
3. Údaje potrebné pre výpočet poplatku
Priemerný počet zamestnancov v uplynulom roku ................... z toho s trvalým pobytom v obci Vrbov...........
Priemerný počet ubytovaných osôb za uplynulý rok pri rekreačných a ubytovacích zariadeniach ....................
Priemerný počet stoličiek za uplynulý rok pri reštauračných, kaviarenských a pohostinských službách
.................
V prípade viac ako jednej prevádzky údaje vyplňte pre každú prevádzku osobitne na samostatnej prílohe
4. Zmena / zánik poplatkovej povinnosti
(*nehodiace sa škrtnúť)
Zmena: *názvu, *adresy
Predchádzajúci názov

Nový názov

Z adresy

Na adresu

Dátum zmeny

Zánik : *konkurz, zánik prevádzky, zánik živnostenského oprávnenia, v likvidácii, (*nehodiace sa škrtnúť)
iný.................................................................................................................
Dátum zániku: ..................................
5. Kontaktná osoba
Meno a priezvisko: ............................................................
Telefón/fax/e-mail: ............................................................
Vyhlásenie poplatníka:
Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky údaje sú pravdivé a správne, a zodpovedám za prípadné škody, ktoré vzniknú
uvedením nepravdivých, alebo neúplných údajov. Zároveň vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov.

Dátum:........................

..................................
podpis poplatníka

Informácia: Vznik, zánik a zmenu poplatkovej povinnosti je poplatník povinný nahlásiť na formulári ohlasovacej
povinnosti do 30 dní odo dňa kedy skutočnosť nastala a to buď osobne alebo prostredníctvom pošty.

OHLÁSENIE
k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

ND-PO
Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný
účel ako na podnikanie.

Vznik poplatkovej povinnosti*
Zmena poplatkovej povinnosti*
Zánik poplatkovej povinnosti*
(* nehodiace sa škrtnúť)

1. Údaje o nehnuteľnosti
Druh nehnuteľnosti:
Adresa nehnuteľnosti:
Parcelné číslo:
2. Poplatník
Obchodné meno alebo názov : .....................................................................
Sídlo (adresa): ........................................................................
IČO: .................................................................................
Oprávnená osoba na podanie ohlásenia: ................................................................................
Kontakt: ...................................................
3. Dátum vzniku poplatkovej povinnosti: .....................................
4. Zánik poplatkovej povinnosti
dátum zániku: .....................................
dôvod zániku:
Údaje o poplatníkovi na ktorého prechádza poplatková povinnosť:
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
5. Vyhlásenie poplatníka:
Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky údaje sú pravdivé a správne, a zodpovedám za prípadné
škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých, alebo neúplných údajov. Zároveň vyjadrujem súhlas
so spracovaním osobných údajov.

Dátum:........................

..................................
podpis poplatníka

Informácia: Vznik, zánik a zmenu poplatkovej povinnosti je poplatník povinný nahlásiť na formulári ohlasovacej
povinnosti do 30 dní odo dňa kedy skutočnosť nastala a to buď osobne alebo prostredníctvom pošty.

