Obec Fričovce, 082 37 Fričovce č. 34
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oznamovacia povinnosť – k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
pre fyzické osoby - nepodnikateľov, ktoré majú v obci trvalý resp. prechodný pobyt alebo na
území obce užívajú alebo sú oprávnené užívať nehnuteľnosť (byt, dom, chata) a nemajú trvalý ani
prechodný pobyt).
Identifikačné údaje poplatníka (platiteľa):
1.meno, priezvisko, titul: ................................................................................................
2. rodné číslo: ................................................................................................................
3. adresa trvalého pobytu: ...............................................................................................
4. adresa prechodného pobytu: ........................................................................................
5. druh nehnuteľnosti: ......................................................................................................
Identifikačné údaje ostatných členov domácnosti
meno a priezvisko, titul

rodné číslo

pobyt T-trvalý, P-prechodný
O-oprávnený užívateľ.nehnut.

1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................
5. .................................................................................................................................................
6. .................................................................................................................................................
V zákonom stanovenej lehote ohlasujem správcovi poplatku:
-

vznik poplatkovej povinnosti * ................................................................................................
zánik poplatkovej povinnosti *................................................................................................

-

.....................................................................................................................................................
zmena poplatkovej povinnosti * ...............................................................................................
.....................................................................................................................................................
(*nehodiace sa škrtnúť)

V prípade zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti (okrem vyradenia z evidencie ohlasovne
pobytov OcÚ) je potrebné doložiť doklady, ktoré to odôvodňujú.
Ohlasovateľ potvrdzuje svojim podpisom, že uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné
škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.
.............................................
dátum ohlásenia

......................................................
podpis ohlasovateľa

Oznamovacia povinnosť vyplýva zo z § 80, zákona č. 582/2004 Z. z.zákon o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý
znie:
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného
zástupcu podľa § 77 ods. 7 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je
poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm.
c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto
podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v
priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný
oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
Tlačivá sú na stránke obce:
www.obecfricovce.sk
v časti – SAMOSPRÁVA – TLAČIVA NA STIAHNUTIE

