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Pečiatka podateľne:
Číslo spisu:



Mesto Spišská Nová Ves
Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 70  Spišská Nová Ves




OZNÁMENIE K MIESTNEMU POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
PRE PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKATEĽOV 
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 platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oznamujem
 vznik poplatkovej povinnosti	 zmenu poplatkovej povinnosti	 zánik poplatkovej povinnosti	odo dňa 	

Údaje o poplatníkovi
	Pôvodný stav		Nový stav

			
	(IČO/Rodné číslo)		(IČO/Rodné číslo)
			
	(Obchodné meno)		(Obchodné meno)
			
	(Sídlo)		(Sídlo)
			
	(Adresa na doručenie)		(Adresa na doručenie)
			
	(DIČ/IČ DPH)		(DIČ/IČ DPH)

Údaje o prevádzkach (odberných miestach)
P.č.
Adresa a názov prevádzky (odberného miesta)
Adresa a názov prevádzky (odberného miesta)

Počet/Typ nádoby/Režim vývozu
Počet/Typ nádoby/Režim vývozu
1. 





2. 





3. 





4. 





5. 





6. 





7. 





8. 





9. 





10. 






Predmet činnosti: 	
Štatutárny zástupca: 	
Telefón: 	 e-mail: 	
Bankové spojenie: banka	 číslo účtu	
Priemerný počet zamestnancov alebo osôb užívajúcich prevádzku: 	
Poznámky:	
	
	
 v prípade vzniku preplatku žiadam o jeho vrátenie na vyššie uvedený bankový účet
V prípade prenájmu priestorov pre iné prevádzkové jednotky (resp. organizácie), ktoré majú v zmluve o nájme nebytových priestoroch zahrnutý poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, je poplatník povinný predložiť zoznam týchto právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov.
Užívateľ nádoby je povinný sa o zberné nádoby riadne starať a do nádob ukladať len zmesový komunálny odpad. V prípade poškodenia zberných nádob z dôvodu neodbornej manipulácie zo strany prevádzkovej jednotky alebo odcudzenia nádob náklady na opravu, resp. doplnenie hradí prevádzková jednotka spoločnosti Brantner Nova s.r.o.
Dátum ukončenia vývozu je viazaný na dátum protokolárneho odovzdania zbernej nádoby príslušného objednaného typu a počtu.
Zmeny skutočností ovplyvňujúce vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť Mestu Spišská Nová Ves do 30 dní odo dňa, kedy tieto nastali formou tohto oznámenia. Oznámenie je potrebné doručiť na Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves (1. posch., č. dverí 204).
Týmto podpisom dávam súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom správy miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vyhlasujem, že všetky údaje v oznámení sú uvedené pravdivo a správne a porozumel som upozorneniam uvedeným v tomto oznámení.
V 	
dňa 		podpis a pečiatka 	

