Mesto Moldava nad Bodvou
Odd. odpadového hospodárstva
Školská 356/2
045 01 Moldava nad Bodvou

PO / Oznamovacia povinnosť k poplatku pre zber, prepravu a zneškodnenie
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
V zmysle zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platného Všeobecného záväzného nariadenia mesta Moldava nad
Bodvou o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Vznik poplatkovej povinnosti
I.

Zánik poplatkovej povinnosti

Zmena poplatkovej povinnosti

Údaje o platiteľovi / poplatníkovi

Obchodné meno / Priezvisko a meno:
Ulica:
Sídlo /
Trvalý
Obec:
pobyt:
Adresa na doručenie písomností:

Súpisné a orientačné číslo:
PSČ:

IČO/RČ:

IČ DPH resp. DIČ:

Právna forma:

Štatutárny zástupca:

Štát:

IBAN:

SWIFT/BIC:

Tel. kontakt:

E-mail:

II.
Údaje o prevádzke (odbernom mieste)
(uviesť adresu nehnuteľnosti, v ktorej sa bude plniť poplatková povinnosť – odberné miesto komunálneho odpadu)
Názov prevádzky:
Súpisné číslo:

Ulica:
Obec:

III.

Moldava nad Bodvou

Orientačné číslo:
PSČ:

045 01

Údaje k vlastníctvu nehnuteľnosti, ktorú platiteľ užíva alebo má oprávnenie užívať

Vlastník nehnuteľnosti

Užívateľ nehnuteľnosti, nájomca

IV.
Údaje o poplatníkoch, ktorí používajú spoločnú zbernú nádobu:
V prípade, že sa na základe dohody poplatníci rozhodnú používať spoločnú zbernú nádobu, platiteľ je povinný priložiť
zoznam týchto právnických osôb.
Názov, obchodné meno

V.

IČO

Názov prevádzky

Žiadosť o:
vrátenie preplatku; z dôvodu:...................................................................................................................
preúčtovanie preplatku na úhradu miestnej dane ....................................................................................

VI.

Zmena poplatkovej povinnosti:

názov

adresy prevádzkarne

adresy sídla

Predchádzajúci názov:
Nový názov:
Predchádzajúca adresa:
Nová adresa:

VII.
Zánik poplatkovej povinnosti / Dôvod zániku / Dátum zániku
Zánik prevádzkarne: .............................................................................................................................................................

Nevyplňujte bod VIII!
Veľkosť zbernej nádoby a frekvenciu vývozov vyplniť na oddelení odpadového hospodárstva a environmentálnych
činností.
VIII. Údaje pre výpočet poplatku
Žiadate dodať nádobu?
ÁNO
NIE
Dátum vzniku poplatkovej povinnosti:
Počet zamestnancov:

Počet miest určených na poskytovanie služieb:
Frekvencia
vývozu za rok

Sadzba poplatku
v € / liter

Sadzba poplatku
v € / kg

Poplatok v € /
rok

Objem nádoby v litroch:
Drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín

0,020

Iné skutočnosti:

IX.
Vyhlásenie poplatníka:
Týmto podpisom dávam súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom správneho určenia miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vyhlasujem, že všetky údaje v priznaní sú uvedené
pravdivo a správne.

V Moldave nad Bodvou, dňa: ___________

..........................................................................
Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Akúkoľvek zmenu, ktorá má vplyv na vznik, zánik a výšku poplatku, ste povinný písomne oznámiť na Mestskom úrade
v Moldave nad Bodvou do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

