Mesto Vysoké Tatry
formulár b
Zníženie, zmena a zánik poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre
vlastníkov alebo nájomcov nehnuteľností
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. 9/2009 platného od roku 2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyplýva pre poplatníka z titulu užívania, alebo
oprávnenia užívať nehnuteľnosť ohlásiť mestu skutočnosti ovplyvňujúce zníženie, zmenu,
alebo odpustenie poplatku.
Poplatník – vlastník, nájomca
Titul

Priezvisko Meno

Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu, alebo poštová
adresa

Ostatní poplatníci – spoluvlastníci, aj bezpodieloví, alebo nájomcovia
Adresa trvalého pobytu, alebo poštová
Titul Priezvisko Meno
Rodné číslo adresa

Nehnuteľnosť, ktorej sa týka poplatková povinnosť
byt:
rodinný dom:
iné:
Adresa nehnuteľnosti: .....................................................................................................

* Žiadosť o zníženie poplatku (o 70%) z dôvodu
- rozsiahlej rekonštrukcie - dokladuje sa kópiou stavebného povolenia, alebo kópiou oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných prác
- zlého technického stavu, počas ktorého nie je možné nehnuteľnosť užívať - doklad
o odpojení objektu na verejné technické vybavenie – voda, elektrika, plyn
V období od ......................... do ....................................

* Žiadosť o odpustenie poplatku za preukázateľné obdobie v kalendárnom roku, počas
ktorého sa žiadateľ zdržiava v zahraničí
Je potrebné doložiť potvrdenie - zamestnávateľa v zahraničí o pracovnom pomere
- zamestnávateľa zo SR o práci poplatníka v zahraničí
- o pobyte v zahraničí - potvrdenie prihlasovacieho úradu

˙/.

* Žiadosť o zmenu ( zánik poplatku)
- zmena, zánik osoby poplatníka - vlastníka - nájomcu
uviesť dôvody zmeny - predaj, darovanie nehnuteľnosti, úmrtie poplatníka
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Ku dňu.................................... prechádza poplatková povinnosť na poplatníka - priezvisko
- meno
- adresa trvalého pobytu
- email, telefón
* Ohlásenie zmeny, zániku ostatných poplatníkov (spoluvlastníka - nájomcu),
uviesť dôvody zmeny - predaj, darovanie nehnuteľnosti, úmrtie..
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Táto zmena/zánik nastala ku dňu: ............................................................

* vyplniť príslušné údaje v zodpovedajúcich riadkoch

Kontaktné údaje poplatníka
Priezvisko a meno:

Podpis:

Telefón:

Email:

Dátum:
Podpisom vyjadruje poplatník súhlas so spracovaním poskytnutých údajov, a len pre tieto
účely.

Vybavuje: Lucia Petrasová
Email: lucia.petrasova@vysoketatry.sk, 052/478 04 61

