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

FO / 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

Údaje o platiteľovi / poplatníkovi

Priezvisko a meno:
Trvalý
pobyt:
Prechodný
pobyt:

Zmena poplatkovej povinnosti

Rodné číslo:

Ulica:

Súpisné a orientačné číslo:

Obec:

PSČ:

Ulica:

Č. bytu:

Súpisné a orientačné číslo:

Obec:

PSČ:

Č. bytu:

Poštová adresa na doručovanie písomností:
IBAN:

SWIFT/BIC:

Tel. kontakt:

II.

E-mail:

Údaje o domácnosti

Počet členov v domácnosti prihlásených na:
Prechodný pobyt:

Trvalý pobyt:

III.

K vlastníctvu nehnuteľnosti:

Údaje o členoch domácnosti prihlásených k pobytu alebo k vlastníctvu k nehnuteľnosti, ktorých sa
týka vznik, zánik alebo zmena poplatkovej povinnosti.

Meno a priezvisko, titul

Dátum narodenia
/ rodné číslo

Dátum vzniku / zániku
poplatkovej povinnosti

Zmena poplatkovej povinnosti
od – do / Počet dní neprítomnosti
poplatníka v meste

V prípade spoločnej domácnosti podľa § 77 ods. 7 zákona 582/2004 Z. z., ak viacero poplatníkov žije v spoločnej
domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.
Uviesť meno a priezvisko, adresu: ....................................................................................................................................

IV.

Žiadosť o:

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

Zmena poplatkovej povinnosti:

narodenie

zmena adresy - prisťahovanie

zmena adresy - odsťahovanie

úmrtie

odsťahovanie sa mimo mesta

zdržanie sa mimo mesta

Iné zmeny..............................................................................................................................................................................

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

Počet popl. – bod II.
Sadzba poplatku za kalendárny deň:

Poplatok v € / rok

VII.
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: ___________

..........................................................................
Podpis poplatníka

Prílohy:

...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

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.

