OBEC KLOKOČOV, Obecný úrad, Klokočov č. 54, 072 31
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OHLÁSENIE
k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v zmysle § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
FYZICKÉ OSOBY
Vznik poplatkovej povinnosti *
Zmena poplatkovej povinnosti *
Zánik poplatkovej povinnosti *
(* nehodiace sa preškrtnúť)
I. ÚDAJE O PLATITEĽOVI: (údaje o osobe, ktorá bude platiteľom poplatku)
Meno, priezvisko, titul: .......................................................................................................
Dátum narodenia: ...............................................................................................................
Rodné číslo: ...........................................................................................................................
Adresa trvalého alebo prechodného pobytu: ....................................................................
.................................................................................................................................................
Telefón: ..................................................................................................................................
Email: ....................................................................................................................................

II.

ÚDAJE O OSTATNÝCH POPLATNÍKOCH: (za ktorých platiteľ plní poplatkovú
povinnosť)

Rodné číslo (vyplní sa
Meno

Priezvisko

Dátum
narodenia

len, ak poplatník nemá
trvalý pobyt na území
obce)

Dátum
vzniku

Rodné
Meno

Priezvisko

Dátum
narodenia

číslo

(vyplní sa len, ak
poplatník nemá trvalý
pobyt na území obce)

Dátum
vzniku

 Zmena/Zánik poplatkovej povinnosti:
Meno a priezvisko

Dátum
narodenia

Dôvod

Dátum
zmeny/zániku

Platiteľ je povinný vyplniť všetky požadované údaje. Správca dane je povinný chrániť osobné
údaje zistené v daňovom konaní a v rámci oznamovacej povinnosti v zmysle zákona o ochrane
osobných údajov.
Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedám za prípadné
škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.
Podpis vyjadruje súhlas poplatníka so spracovaním poskytnutých osobných údajov.

Dátum: .........................

.................................................
podpis platiteľa

Informácie:
Oznamovacia povinnosť vyplýva z § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Platiteľ poplatku je povinný správcovi dane v rámci oznamovacej povinnosti ohlásiť všetky
skutočnosti potrebné na vyrubenie poplatku, a to do jedného mesiaca odo dňa povinnosti platiť
poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj
v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov.
Ohlásenie podáva vlastník nehnuteľnosti, ak nie je nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve fyzickej
osoby, ohlásenie podáva osoba, ktorá užíva alebo má oprávnenie užívať nehnuteľnosť, a to za všetky
osoby, ktoré majú v danej nehnuteľnosti trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo ktoré užívajú alebo majú
oprávnenie užívať danú nehnuteľnosť na území obce.

