Prílohy k VZN č. 1/2019
1. Oznámenie o *vzniku, *zániku daňovej povinnosti daňovníka dane za užívanie verejného
priestranstva.
2. Oznámenie vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady a o prevzatí plnenia povinností poplatníka – fyzickej osoby – platenia miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3. Oznámenie* vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady – právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ.

Príloha č. 1 VZN č. 1/2019
OZNÁMENIE O *VZNIKU, *ZÁNIKU DAŇOVEJ POVINNOSTI DAŇOVNÍKA
DANE ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Daňovník
Meno a priezvisko, titul, /názov právnickej osoby/
................................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu /Sídlo firmy/
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Rodné číslo /IČO/: ......................................................
Podľa § 34 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem obci Hradisko:
* vznik daňovej povinnosť dane za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie
...............................................................................................................................................................,
o výmere ......................., na parc. č. .......................................... .
Doba umiestnenia od .................... do .................... .
* zánik daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva dňa ..................................

Poučenie: Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť
všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane.

V ................................ dňa ...........................

.............................
podpis daňovníka
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Príloha č. 2 VZN č. 1/2019
OZNÁMENIE VZNIKU, * ZÁNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY A O PREVZATÍ PLNENIA POVINNOSTÍ
POPLATNÍKA – FYZICKEJ OSOBY – PLATENIA MIESTNEHO POPLATKU ZA
KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Poplatník
Meno a priezvisko, titul: ........................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ........................................................................................................................
Dátum narodenia: .................................
Meno a priezvisko, titul, dátum narodenia zákonného zástupcu poplatníka mladšieho ako 15 rokov:
................................................................................................................................................................
podľa § 80 ods.1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem obci Hradisko, že
dňom: ........................ mi * vznikla, * zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Poplatková povinnosť *vznikla, * zanikla
z dôvodu:

:

................................................................................................................................................................
Podľa § 77 ods.7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem obci Hradisko, že som
prevzal plnenie povinností poplatníka za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za
nasledovných členov našej spoločnej domácnosti:
(uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, vzťah k poplatníkovi )
-...............................................................................................................................................
-...............................................................................................................................................
-...............................................................................................................................................
-...............................................................................................................................................
-...............................................................................................................................................
Poučenie: Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť
všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet poplatku.

V ................................ dňa ...........................
.............................
podpis poplatníka
*nehodiace sa preškrtnúť
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Príloha č. 3 VZN č. 1/2019
OZNÁMENIE * VZNIKU, * ZÁNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY – PRÁVNICKÁ OSOBA,
FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ
Poplatník – právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ:
Názov alebo obchodné meno: ...............................................................................................................
Sídlo alebo miesto podnikania: .............................................................................................................
PO - IČO: ............................... DIČ: .................................... FO – rodné číslo ...............................
podľa § 80 ods.1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem obci Hradisko, že
dňom: ........................ mi * vznikla, * zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Poplatková povinnosť *vznikla, * zanikla
z dôvodu:
................................................................................................................................................................
Zároveň oznamujem údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 ods. 3 zák. 582/2004 Z. z.:
• priemerný počet zamestnancov: ......................
• priemerný počet ubytovaných osôb: ...................
• priemerný počet miest určených na poskytovanie reštauračných, kaviarenských alebo iných
pohostinských služieb: ........................
V prílohe Vám predkladám doklady potvrdzujúce uvádzané údaje:
................................................................................................................................................................
(list vlastníctva, kúpnu alebo nájomnú zmluvu, živnostenský list, rozhodnutia štátnej správy alebo
samosprávy vzťahujúci sa na predmet dane, a pod. )

Poučenie: Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť
všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet poplatku.

V ................................ dňa ...........................

.............................
podpis poplatníka
*nehodiace sa preškrtnúť
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