Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálny odpad pre právnickú osobu a fyzickú osobu podnikateľa v obci Sučany
V zmysle ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov a platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Sučany o miestnom
poplatku za komunálne odpady oznamujem údaje k vyrubeniu miestneho poplatku.
Údaj o druhu oznamovacej povinnosti (označiť krížikom) :
o
Vznik poplatkovej povinnosti
Dátum:

o
Zánik poplatkovej povinnosti
Dátum:

Údaje o poplatníkovi:
Obchodné meno alebo
názov:
IČO:
Sídlo:
Zodpovedná osoba:
tel. číslo:

o
Zmena poplatkovej povinnosti
Dátum:

e-mail:

Určenie poplatníka (označiť krížikom):
o právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce Sučany na iný účel ako na podnikanie
o podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
Sučany na účel podnikania

Údaje o prevádzke (ohlásenie sa vypisuje pre každú prevádzku samostatne):
Názov prevádzky:
Adresa prevádzky:
Druh činnosti:
Počet zamestnancov/osôb
Počet miest na sedenie / ubytovanie
(v prípade rekreačných, ubytovacích a pohostinných zariadení)

Údaje o nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza prevádzka (označiť krížikom):
o
o
o
Vlastník nehnuteľnosti
Nájomca, užívateľ nehnuteľnosti
Vlastník plní za nájomcov

Údaje k poplatku za komunálny odpad – zberná nádoba:
Adresa umiestnenia zbernej nádoby:
(nevypĺňajte ak je totožná s adresou prevádzky)

Objem zbernej nádoby:
Počet zberných nádob:

Poznámka:

Poučenie:
Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti, zmeny
skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku alebo zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď
tieto skutočnosti nastali. Poplatník je povinný vyplniť všetky požadované údaje v oznámení a ak požaduje
zníženie alebo odpustenie poplatku predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplat ku podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Sučany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení, podpisom tejto žiadosti udeľujem(e) súhlas Obci Sučany so spracovaním osobných údajov
v rozsahu, v akom sú v tejto žiadosti poskytnuté, na účel jej vybavenia a na dobu nevyhnutnú na vybavenie
veci samotnej, ako aj na plnenie úloh s tým súvisiacich. Svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť a úplnosť
vyplnených údajov.
Dátum: ...............................

.................................
pečiatka a podpis poplatníka

Príloha: -

fotokópia výpisu OR, ŽL, inej licencie
fotokópia nájomnej zmluvy

