Mesto Vysoké Tatry
Oznamovacia povinnosť

a

formulár

Zmena, zánik, zníženie alebo odpustenie poplatku pre fyzické osoby z titulu trvalého
(prechodného pobytu), v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vysoké Tatry č. 5/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Platiteľ poplatku za komunálny odpad
Priezvisko, meno, titul:
Rodné číslo:
Adresa:
Mail:
Telefón:
Žiadosť o zmenu údajov:
z dôvodu - presťahovanie sa v rámci miesta trvalého (prechodného) pobytu
Priezvisko a meno

Rodné číslo

Z adresy

Na adresu

Dátum
zmeny

1.
2.
3.
4.
Žiadosť o zánik poplatku:
z dôvodu - odsťahovanie
- úmrtie ( doložiť kópiu úmrtného listu)
Priezvisko a meno
Rodné číslo Adresa

Dátum
zániku

1.
2.
3.
4.
Žiadosť o zníženie poplatku, najnižšia sadzba eur/osoba/deň v zmysle zákona:
z dôvodu - štúdium mimo mesta (potvrdenie o návšteve školy, z internátu)
- zamestnanie a ubytovanie mimo mesta (potvrdenie od zamestnávateľa alebo
ubytovateľa
Priezvisko a meno
Rodné číslo Adresa
Dátum
od - do
1.
2.
3.
4.
•/•

a

- 2 -

Žiadosť o odpustenie poplatku:
z dôvodu - dlhodobé zdržiavanie sa v zahraničí (potvrdenie zamestnávateľa v zahra ničí o trvaní pracovného pomeru, potvrdenie zamestnávateľa na Slovensku
o výkone práce v zahraničí, potvrdenie o pobyte v zahraničí)
- zdržiavanie sa mimo mesta, ale na území SR (potvrdenie o zaplatení
poplatku miestne príslušnému správcovi poplatku)
Priezvisko a meno

Rodné číslo Adresa

Dátum
od - do

1.
2.
3.
4.
Na posúdenie odpustenia poplatku je potrebné predložiť doklad preukazujúci nárok na odpustenie poplatku. Potvrdenie treba predložiť v úradnom jazyku (slovenčina), nie je nutný úradný
preklad.
Podpisom vyjadruje poplatník súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov a len pre
tieto účely.
V ................................ dňa..................

Podpis:

Vybavuje: Lucia Petrasová
Email: lucia.petrasova@vysoketatry.sk, 052/478 04 61
Poplatník je povinný správcovi dane ohlásiť všetky skutočnosti potrebné na vyrubenie poplatku prostredníctvom formuláru ohlasovacej povinnosti. Ohlásenie, vrátane uvedených príslušných dokladov, je potrebné doručiť do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti.
Formuláre tlačív (A, a) na ohlasovaciu povinnosť k poplatku za komunálny odpad a príslušné
Všeobecno-záväzné nariadenie sú zverejnené na internetovej stránke www.vysoketatry.sk

