Mesto

Želiezovce

SNP 2, 93701 Želiezovce, IČO: 307696

PO – KO
Ohlásenie – oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
právnických osôb, podnikateľov a fyzických osôb, ktoré podnikajú (ďalej len PO)
v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Želiezovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

Vznik poplatkovej povinnosti

Zmena poplatkovej povinnosti Zánik poplatkovej povinnosti

od......................................................
I. Oddiel – údaje o poplatníkovi
Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa podľa obchodného registra alebo živnostenského registra
IČO

DIČ

Sídlo:

Rodné číslo
Ulica, súpisné a orientačné číslo

Ostatné údaje

Mesto (obec)

PSČ

Banka z ktorej je plnená daňová povinnosť

Číslo účtu

Kód banky

Meno a priezvisko zodpovednej osoby

Číslo telefónu

e-mail

§ 77 b) – právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na
iný účel ako podnikanie
§ 77 c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať lebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta na účel podnikania

II.Oddiel – údaje o nehnuteľnosti, ktorú platiteľ užíva, alebo má oprávnenie užívať na území mesta
Adresa nehnuteľnosti
Názov budovy (prevádzky)
Ulica, súpisné a orientačné číslo, PSČ
Odberné miesto zberu
komunálneho odpadi

Poznámka

Poznámka:
Ak PO užíva, alebo má oprávnenie užívať viac ako jednu nehnuteľnosť na území mesta, vyplní oznámenie za každú takúto nehnuteľnosť na samostatnom tlačive.

POPLATNÍK BUDE PLATIŤ SPRÁVCOVI DANE POPLATOK:
za vlastný subjekt (organizáci prevádzku)

za iné
nádobu používa aj

subjekty(org., prevádzky..)ak zbernú
iná PO

prostredníctvom iného platiteľa (organizácie...) názov_____________________________________IČO_______________



Oddiel – údaje potrebné pre výpočet miestneho poplatku

Dátum vzniku poplatkovej povinnosti:

Dátum zmeny poplatkovej povinnosti

časť A
1 krát týždenne

(52 vývozov)

a)

2 týždenne

(104 vývozov)

b)

( 26 vývozov)

c)

( 12 vývozov)

d)

Frekvencia vývozu 1 krát za dva týždne
1 krát mesačne

Inak (uviesť počet vývozov)
časť B
50 litrové vrecia

e)
časť C
Poznámka

110 l nádoba
Objem zbernej
nádoby, ktorú
poplatník používa

120 l nádoba

Počet nádob

1100 l nádoba
8000 l VOK

Poznámka:
PO v čast A potvrdí frekvenciu vývozu komunálneho odpadu z odberného miesta vyplneného v oddieli II.v časti B PO potvrdí
v časti C počet nádob.

zbernú nádobu, ktorú používa a

IV. Oddiel – údaje pre správcu dane o poplatníkoch, ktorú používajú spoločnú zbernú nádobu
V prípade, že na základe dohody zbernú nádobu uvedenú v odd. III používa aj iná PO, platiteľ je povinný v zmysle čl. 2 ods. 3 platného Všeobecne záväzného
nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priložiť zoznam týchto PO, v tvare:
Obchodné meno

IČO

Názov prevádzky

Platiteľ svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za
nepravdivých údajov.

Dátum:..........................................
pečiatka

Prílohy:




prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením

...........................................................
Podpis platiteľa (poplatníka)

Výpis z obchodného registra; výpis zo živnostenského registra alebo zriaďovacia listina, povolenie pre činnosť, licencia a pod.
Nájomná zmluva, pokiaľ sa vyplní v odd. II. nájomca – užívateľ nehnuteľnosti, alebo, že poplatok platí prostredníctvom platiteľa.

Informácie:
Platiteľ poplatku je povinný správcovi dane v rámci oznamovacej povinnosti ohlásiť všetky skutočnosti potrebné na vyrúbenie poplatku a to do
jedného mesiaca odo dňa povinnosti platiť poplatok, odo dňa keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti; od
skončenia príslušného kalendárneho roka za ktorý sa platil poplatok, v prípade, že došlo k zmene už ohlásených údajov.

Mesto

Želiezovce

SNP 2, 93701 Želiezovce, IČO: 307696

FO – KO
Ohlásenie – oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
fyzických osôb
v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Želiezovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

Vznik poplatkovej povinnosti

Zmena poplatkovej povinnosti

Zánik poplatkovej povinnosti

od......................................................
Dôvod vzniku, resp. zmeny
I. Oddiel . údaje o platiteľovi
Titul:

Priezvisko

Adresa trvalého
pobytu

Adresa prechodného
pobytu

Adresa doručovania
platobných výmerov

Rodné číslo

Meno
Ulica:

Súpisné číslo:

Orientačné číslo:

Mesto:

PSČ:

číslo bytu:

telefón:

e-mail

Ulica:

Súpisné číslo:

Orientačné číslo:

Mesto:

PSČ:

číslo bytu:

telefón:

e-mail

Ulica:

Súpisné číslo:

Orientačné číslo:

Mesto:

Vyplní sa len v prípade, ak
platiteľ
chce
doručovať
platobný výmer na inú adresu
ako aje adresa trvalého pobytu

1)

oddiel – údaje o nehnuteľnosti
vlastník nehnuteľnosti

Adresa nehnuteľnosti

nájomca, užívateľ nehnuteľnosti

Ulica, súpisné a orientačné číslo ( v bytovom dome aj číslo bytu)

(Odberné miesto zberu
komunálneho odpadu)

a)

1

oddiel – údaje o ostatných poplatníkoch – za ktorých platiteľ plní poplatkovú povinnosť
Titul:
Priezvisko:
Meno:

Vzťah k platiteľovi
(dieťa,manžel, brat...)

Poznámka:

Dátum vzniku od:

Dátum zmeny od:

Rodné číslo:

Dátum zániku od:

Titul:

Priezvisko:

Meno:

Rodné číslo:

Vzťah k platiteľovi
(dieťa,manžel, brat...)

Dátum vzniku od:

Dátum zmeny od:

Dátum zániku od:

Titul:

Priezvisko:

Meno:

Rodné číslo:

Vzťah k platiteľovi
(dieťa,manžel, brat...)

Dátum vzniku od:

Dátum zmeny od:

Dátum zániku od:

Titul:

Priezvisko:

Meno:

Rodné číslo:

Vzťah k platiteľovi
(dieťa,manžel, brat...)

Dátum vzniku od:

Dátum zmeny od:

Dátum zániku od:

Titul:

Priezvisko:

Meno:

Rodné číslo:

Vzťah k platiteľovi
(dieťa,manžel, brat...)

Dátum vzniku od:

Dátum zmeny od:

Dátum zániku od:

Titul:

Priezvisko:

Meno:

Rodné číslo:

Vzťah k platiteľovi
(dieťa,manžel, brat...)

Dátum vzniku od:

Dátum zmeny od:

Dátum zániku od:

Titul:

Priezvisko:

Meno:

Rodné číslo:

Vzťah k platiteľovi
(dieťa,manžel, brat...)

Dátum vzniku od:

Dátum zmeny od:

Dátum zániku od:

2

Poznámka:

3

Poznámka:

4

Poznámka:

5

Poznámka:

6

Poznámka:

7

Poznámka:

Platiteľ svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody , ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.

Dátum:.................................................

..........................................................
Podpis platiteľa poplatku

Informácie:
Platiteľ poplatku je povinný správcovi poplatku v rámci oznamovacej povinnosti ohlásiť všetky skutočnosti potrebné pre vyrúbenie poplatku a to do jedného mesiaca odo dňa povinnosti
platiť poplatok, odo dňa kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti,ako aj od skončenia obdobia určeného mestom ako aj v prípade ak došlo k zmene už
ohlásených údajov.
Ohlásenie podáva platiteľ poplatku za všetky osoby, ktoré majú v danej nehnuteľnosti trvalý pobyt, a za ktoré prevzal povinnosť platiteľa.

IV. oddiel – Sumarizácia
Rok

Vyrúbený poplatok za KO a DSO
dňa

Suma

Zaplatené
Dňa

Sankčný úrok
Suma

Dňa

Suma

Celkom:

Rok

Vyrúbený poplatok za KO a DSO
dňa

Suma

Zaplatené
Dňa

Sankčný úrok
Suma

Dňa

Suma

Celkom:

Rok

Vyrúbený poplatok za KO a DSO
dňa

Suma

Sankčný úrok

Zaplatené
Dňa

Suma

Dňa

Suma

Celkom:

Rok

Vyrúbený poplatok za KO a DSO
dňa

Suma

Zaplatené
Dňa

Sankčný úrok
Suma

Dňa

Suma

Celkom:

Rok

Vyrúbený poplatok za KO a DSO
dňa

Suma

Zaplatené
Dňa

Sankčný úrok
Suma

Dňa

Suma

Celkom:

Rok

Vyrúbený poplatok za KO a DSO
dňa

Celkom:

Suma

Zaplatené
Dňa

Sankčný úrok
Suma

Dňa

Suma

Mesto

Želiezovce

SNP 2, 93701 Želiezovce, IČO: 307696

FO – KO 2
Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za KO a DSO
v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Želiezovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

Za rok .......................
I. Oddiel . údaje o platiteľovi, ktorému správca poplatku vyrúbil poplatok
Titul:

Priezvisko

Rodné číslo

Meno

Adresa trvalého
pobytu

Adresa prechodného
pobytu

Ulica:

Súpisné číslo:

Orientačné číslo:

Mesto:

PSČ:

číslo bytu:

telefón:

e-mail

Ulica:

Súpisné číslo:

Orientačné číslo:

Mesto:

PSČ:

číslo bytu:

telefón:

e-mail

II. oddiel – Platobný výmer, ktorý požaduje platiteľ upraviť (v rámci poplatkového obdobia)
Číslo platobného výmeru

Zo dňa:

III. oddiel – údaje o poplatníkovi – na ktorého si platiteľ uplatňuje nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku
1

Titul:

Priezvisko:

Miesto pobytu

zníženie

1

Titul:

odpustenie

Miesto pobytu

odpustenie

Rodné číslo:

Dátum od:

Dátum do:

Meno:

Rodné číslo:

Dátum od:

Dátum do:

Dôvod:

Priezvisko:

zníženie

Meno:

Dôvod:

Platiteľ preukazuje dôvod na zníženie, resp. odpustenie poplatku doloženými dokladmi v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Želiezovce n a príslušné poplatkové
obdobie.
Počet príloh:

Dátum:.................................................................

...................................................................................
Popis platiteľa poplatku

