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VZNIK – ZÁNIK DA OVEJ POVINNOSTI

Zákon . 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov v § 18 ods. 3 ukladá da ovníkom túto povinnos : Fyzická osoba
v priebehu príslušného zda ovacieho obdobia je povinná oznámi správcovi dane skuto nosti rozhodujúce pre
vznik alebo zánik da ovej povinnosti k dani z nehnute ností a každú zmenu týchto skuto ností do 30 dní odo
d a nasledujúceho po dni, ke tieto skuto nosti alebo ich zmeny nastali.
DA OVNÍK :
Priezvisko:

Meno:

Trvalé bydlisko:
Ulica:
Ulica:

Rodné íslo (I O/DR ):

........................................................................................................
Mesto:
.......................
..............................................................

PS :
Mail:

Telefónne íslo:
Mobilné íslo

NEHNUTE NOS , KTOREJ SA DA OVÁ POVINNOS TÝKA :
Druh nehnute nosti :
Adresa nehnute nosti:
íslo parcely:

Katastrálne územie:

íslo listu vlastníctva:

Vklad do katastra povolený d a :
Dátum prevzatia dokladov z katastra :

VZNIK
Nehnute nos nadobudnutá od koho:

ZÁNIK
Nehnute nos predaná komu:

Pe iatka:

PODATEL A

PPPPPP
Prevzal:

Podpis da ovníka

Prílohy: (fotokópie nemusia by overené)
fotokópia dokladu o prevode nehnute nosti s pe iatkou katastrálneho úradu o povolení vkladu (kúpna zmluva, darovacia zmluva,
zmluva o dielo, stavebné povolenie, kolauda né rozhodnutie, zmluva o zabezpe ovacom prevode práva, rozhodnutie o udelení
príklepu v dražbe schválené súdom, dedi ské osved enie),
fotokópia listu vlastníctva
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VZNIK – ZÁNIK DA OVEJ POVINNOSTI

Zákon . 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov v § 18 ods. 3 ukladá da ovníkom túto povinnos : Právnická
osoba v priebehu príslušného zda ovacieho obdobia je povinná oznámi správcovi dane skuto nosti rozhodujúce
pre vznik alebo zánik da ovej povinnosti k dani z nehnute ností a každú zmenu týchto skuto ností do 30 dní odo
d a nasledujúceho po dni, ke tieto skuto nosti alebo ich zmeny nastali.
DA OVNÍK :
Obchodné meno:

I O:

Sídlo:

DI :

Ulica:
PS :

........................................................................................................
Mesto:
.......................
..............................................................

Mail:

Telefónne íslo:
Mobil:

NEHNUTE NOS , KTOREJ SA DA OVÁ POVINNOS TÝKA :
Druh nehnute nosti :
Adresa nehnute nosti:
íslo parcely:

Katastrálne územie:

íslo listu vlastníctva:

Vklad do katastra povolený d a :
Dátum prevzatia dokladov z katastra :
VZNIK
Nehnute nos nadobudnutá od koho :

ZÁNIK
Nehnute nos predaná komu:

Pe iatka:

PODATEL A
Prevzal:
Prílohy:
-

Odtla ok pe iatky a podpis
neoverená fotokópia dokladu o prevode nehnute nosti s pe iatkou katastrálneho úradu o povolení vkladu (kúpna zmluva,
darovacia zmluva, zmluva o dielo, stavebné povolenie, kolauda né rozhodnutie, zmluva o zabezpe ovacom prevode práva,
rozhodnutie o udelení príklepu v dražbe schválené súdom),
neoverená fotokópia listu vlastníctva.

