MESTO

LIPTOVSKÝ

HRÁDOK

HVIEZDOSLAVOVA 170, 033 01 LIPTOVSKÝ HRÁDOK, IČO: 00 315 494

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Odtlačok prezentačnej pečiatky správcu dane:

OZ N Á M E N IE
PRE FYZICKÉ OSOBY (ďalej len „FO“)
k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

□

ZÁNIKU dátum:

dôvod:

v zmysle § 80 a § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platného Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „VZN“).

I.

Údaje o poplatníkovi: (údaje o osobe, ktorá bola platiteľom poplatku)

Priezvisko: ...................................... Meno: ............................. Titul: .............. Rod. číslo: ..................................
Číslo telefónu: .............................................................. e-mail: ...........................................................................
Adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu: (nehodiace sa preškrtnúť)
Ulica:.............................................. Súp. číslo: ................................PSČ: .................. Mesto:.............................
Adresa na doručovanie písomností: (pokiaľ nie je zhodná s adresou bydliska)
Ulica:.............................................. Súp. číslo: ............................... PSČ: .................. Mesto:..............................
II.

Identifikácia nehnuteľnosti: (vyplní sa len v prípade, ak sa adresa nehnuteľnosti nezhoduje s adresou trvalého
alebo prechodného pobytu)

Ulica: ..................................................... Súp. číslo: ................................... PSČ: ............................ Mesto: .................................

III.

Údaje o ostatných poplatníkoch

za ktorých poplatník uvedený v odd. I. platil poplatok v zmysle § 77 ods. 7 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Meno, priezvisko, titul

Dátum
narodenia

Druh
pobytu
T = trvalý
P = prechod.
U = užívanie
nehnuteľnosti

Dátum
zániku

Dôvod zániku

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poplatník preukazuje dôvod na zánik poplatkovej povinnosti fyzickej osoby k poplatku za komunálny odpad doloženými
dokladmi v zmysle platného VZN Mesta Liptovský Hrádok.
Počet príloh:

Poplatník je povinný vyplniť všetky požadované údaje. V prípade, ak platiteľ plní poplatkovú povinnosť za viac ako je osem
poplatníkov priloží zoznam ďalších poplatníkov.

IV.

Vyhlásenie poplatníka:

Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné.

Spracovanie poskytnutých osobných údajov je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a so zákonom
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Bol(a) som
informovaný(á) o spracovaní osobných údajov a o uplatnení práv dotknutých osôb v zmysle uvedených právnych
predpisov.

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

...................................................
podpis platiteľa poplatku

Poučenie:
Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane v rámci oznamovacej povinnosti vznik poplatkovej
povinnosti, zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, kedy tieto
nastali.
V prípade, že si poplatník v stanovenom termíne nesplní oznamovaciu povinnosť, správca dane mu uloží pokutu
v zmysle § 155 ods. 1 písm. d) zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov najviac do výšky vyrubeného poplatku, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3000 eur.
Oznámenie k miestnemu poplatku ste povinný doručiť:
- poštou na adresu: Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, odbor finančný, daňový a majetku, 033 01 Liptovský
Hrádok alebo
- osobne do kancelárie MsÚ v Liptovskom Hrádku číslo dverí 117.
Tel. kontakt: 044/5202140

