Evidenčné číslo poplatníka
(vypĺňa správca poplatku)

Pečiatka podatelne:

ID:

X *Fyzická osoba/Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok
v zmysle ustanovení 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 obce Huncovce o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oznamujem údaje k vyrubeniu miestneho poplatku.
Vznik poplatkovej povinnosti*
Zánik poplatkovej povinnosti*
Zmena poplatkovej povinnosti*

Platiteľ /poplatník poplatku/FO (fyzická osoba) - za domácnosť:
Meno, priezvisko,titul: ....................................................................................................................... Rodné číslo: .......................................
Adresa trvalého pobytu: ..................................................................................................................................... Číslo bytu ................
(ulica, číslo domu - súpisné/orientačné, obec, PSČ)

Adresa prechodného pobytu: ..................................................................................................................................... Číslo bytu: ..............
(ulica, číslo domu - súpisné/orientačné, obec, PSČ)

Adresa k vlastníctvu/užívaniu nehnuteľnosti: .......................................................................... 059 92 Huncovce Číslo bytu ...........
(ulica, číslo domu - súpisné/orientačné, obec, PSČ)

Telefónny kontakt: ............................................................. Mail: .................................................................................................................
Počet členov domácnosti prihlásených na:
trvalý pobyt (TP): ............................... Prechodný pobyt (PP): .......................... K vlastníctvu/užívaniu nehnuteľnosti(UN): ...................
Údaje o členoch domácnosti prihlásených k pobytu alebo k vlastníctvu alebo k užívaniu k nehnuteľnosti, ktorých sa týka vznik, zánik
alebo zmena poplatkovej povinnosti:
Meno a priezvisko, titul

Rodné číslo

Uviesť druh
pobytu TP
(trvalý
pobyt),PP
(prechodný
pobyt) alebo k
UN
(vlastníctvu/užív
aniu nehnuteľnosti)

Druh zbernej nádoby

do 120 l/ks:

Pridelená biela nálepka s označením:

Druh zbernej nádoby

240 l/ks:

Pridelená biela nálepka s označením:

Dátum
vzniku alebo
zániku
popl.povinno
sti

Zmena popl.
povinnosti
od/do alebo
počet dní
neprítomností
poplatníka v
obci (povinný
údaj ak
platiteľ žiada
o zníženie
poplatku)

Dôvod, iné oznámenia napr. uviesť adresu
trvalého a prechodného pobytu, v prípade
vzniku poplatkovej povinnosti, ak je adresa
trvalého pobytu člena domácnosti mimo obce
Huncovce, uviesť dôvod zmeny alebo zániku
poplatkovej povinnosti

Poučenie:
Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti, zmeny skutočností
rozhodujúcich na vyrubenie poplatku alebo zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti
nastali. Poplatník je povinný vyplniť všetky požadované údaje v oznámení a ak požaduje zníženie alebo odpustenie
poplatku predložiť aj doklady,ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku podľa platného Všeobecne
záväzného nariadenia obce Huncovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a
platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Huncovce o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Huncovce.
V prípade, že doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatkov nie sú v slovenskom alebo českom jazyku,
je potrebné k dokladom predložiť aj preklad do slovenského jazyka.

Správnosť uvedených údajov potvrdzujem vlastnoručným podpisom.
Dňa: ...................................
......................................................................
podpis platiteľa/poplatníka

Žiadosť o vrátenie poplatku:

Meno, priezvisko žiadateľa: .................................................................................................................
Dátum narodenia žiadateľa: ..................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu žiadateľa: ......................................................................................................

Daňový subjekt, ktorý má splnené všetky daňové a poplatkové povinnosti voči obci, ktorý si zároveň splnil oznamovaciu
povinnosť v lehote ustanovenej v zákone, a ktorý splnil podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
ustanovených v platnom Všeobecne záväznom nariadení obce Huncovce o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, má nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti za ostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia.
Po splnení týchto podmienok daňový subjekt žiada o vrátenie preplatku alebo jeho pomernej časti:
*na účet, IBAN: .................................................................................... SWIFT/BIC: ....................
*v hotovosti v pokladnici Obecného úradu Obce Huncovce

*na základe zmeny poplatkovej povinnosti,
*na základe duplicitnej úhrady miestneho poplatku,

*na základe zániku poplatkovej povinnosti,
*iné: ...................................................

......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

Dňa: ....................................................

....................................................
podpis žiadateľa
*
označiť krížikom požadovanú možnosť

