Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice

OZNÁMENIE
k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok ...................
podľa Zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov, v zmysle § 63 Zák. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platného VZN mesta Turčianske Teplice o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Fyzická osoba, ktorá je na území mesta oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť

A. Údaje o poplatníkovi:
Meno, priezvisko, rodné číslo

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

Adresa trvalého bydliska

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

Typ nehnuteľnosti (rodinný dom, byt) , adresa nehnuteľnosti ....................................................
Číslo bytu (ak ide o byt v bytovom dome) ..................................

B. Údaje o všetkých osobách, ktoré s poplatníkom užívajú nehnuteľnosť:
MENO, PRIEZVISKO

RODNÉ ČÍSLO

TRVALÝ POBYT

Osoba, ktorá plní povinnosti poplatníka za ostatných členov, žijúcich v spoločnej
domácnosti ...............................................................

C. Vyhlásenie poplatníka
Poplatník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé. Zároveň vyjadruje súhlas
poplatníka so spracovaním poskytnutých údajov.

Dátum .....................................

.................................................
Podpis poplatníka

Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice

OZNÁMENIE
k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok ...................
podľa § 80 zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3 ods.8 Zák. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platného VZN mesta Turčianske Teplice o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Právnická osoba a podnikateľ
ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na účel podnikania
A. Údaje o poplatníkovi:
Právnická osoba:
Obchodné meno (názov) ....................................................................................................................
Sídlo ............................................................................................................
Identifikačné číslo ....................................... Daňové identifikačné číslo ........................................
Podnikateľ:
Meno, priezvisko, rodné číslo .........................................................................

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

Identifikačné číslo ....................................... Daňové identifikačné číslo ........................................
Trvalý pobyt ..............................................................................................
B.
Adresa prevádzky .....................................................................................
Druh činnosti ..............................................................................................
Deň vzniku poplatkovej povinnosti .......................................................
C. Údaje potrebné pre výpočet poplatku (ukazovateľa dennej produkcie):
Priemerný počet zamestnancov v rozhodujúcom období
...................
(je to priemerný počet zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb, ktoré
majú v meste aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. Ak je poplatníkom fyzická osoba podnikateľ, do
počtu osôb sa započítava aj táto osoba).

Dátum .....................................

.................................................
Podpis poplatníka, pečiatka

Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice

OZNÁMENIE
k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok ...................
podľa § 80 zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3 ods.8 Zák. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platného VZN mesta Turčianske Teplice o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Právnická osoba a podnikateľ
ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na účel podnikania
(ubytovacie služby)
A. Údaje o poplatníkovi:
Právnická osoba:
Obchodné meno (názov) ....................................................................................................................
Sídlo ............................................................................................................
Identifikačné číslo ....................................... Daňové identifikačné číslo ........................................
Podnikateľ:
Meno, priezvisko, rodné číslo .........................................................................

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

Identifikačné číslo ....................................... Daňové identifikačné číslo ........................................
Trvalý pobyt ..............................................................................................
B.
Adresa prevádzky .....................................................................................
Druh činnosti ..............................................................................................
Deň vzniku poplatkovej povinnosti .......................................................
C. Údaje potrebné pre výpočet poplatku (ukazovateľa dennej produkcie):
Priemerný počet zamestnancov v rozhodujúcom období

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

(patria sem osoby, ktoré sú s poplatníkom v pracovno-právnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú
u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby
vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa
v meste. Ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba. Do
počtu osôb sa započítavajú aj osoby, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt).

Priemerný počet ubytovaných v rozhodujúcom období
(u poplatníka, ktorý poskytuje ubytovacie služby)

Dátum .....................................

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

.................................................
Podpis poplatníka, pečiatka

Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice

OZNÁMENIE
k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok ...................
podľa § 80 zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3 ods.8 Zák. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platného VZN mesta Turčianske Teplice o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Právnická osoba a podnikateľ
ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na účel podnikania
(reštauračné služby)
A. Údaje o poplatníkovi:
Právnická osoba:
Obchodné meno (názov) ....................................................................................................................
Sídlo ............................................................................................................
Identifikačné číslo ....................................... Daňové identifikačné číslo ........................................
Podnikateľ:
Meno, priezvisko, rodné číslo .........................................................................

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

Identifikačné číslo ....................................... Daňové identifikačné číslo ........................................
Trvalý pobyt ..............................................................................................
B.
Adresa prevádzky .....................................................................................
Druh činnosti ..............................................................................................
Deň vzniku poplatkovej povinnosti .......................................................
C. Údaje potrebné pre výpočet poplatku (ukazovateľa dennej produkcie):
Priemerný počet zamestnancov v rozhodujúcom období

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

(patria sem osoby, ktoré sú s poplatníkom v pracovno-právnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú
u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby
vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa
v meste. Ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba. Do
počtu osôb sa započítavajú aj osoby, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt).

Priemerný počet miest určených na poskytovanie služby v rozhodujúcom
období ( stoličiek - u poplatníka, ktorý poskytuje reštauračné služby)

Dátum .....................................

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

.................................................
Podpis poplatníka, pečiatka

Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice

OZNÁMENIE
k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok ...................
podľa § 80 zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3 ods.8 Zák. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platného VZN mesta Turčianske Teplice o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Právnická osoba,
ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta
na iný účel ako na podnikanie.

A. Údaje o poplatníkovi:
Právnická osoba:
Obchodné meno (názov) ....................................................................................................................
Sídlo ............................................................................................................
Identifikačné číslo ....................................... Daňové identifikačné číslo ........................................
B.
Druh činnosti ..............................................................................................
Deň vzniku poplatkovej povinnosti ..........................................................
C. Údaje potrebné pre výpočet poplatku (ukazovateľa dennej produkcie):
Priemerný počet zamestnancov v rozhodujúcom období

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

(patria sem osoby, ktoré sú s poplatníkom v pracovno-právnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú
u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby
vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa
v meste. Do počtu osôb sa započítavajú aj osoby, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt).

Dátum .....................................

.................................................
Podpis poplatníka, pečiatka

Pečiatka podateľne

Ohlásenie zmeny k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
A. Právnická osoba
Obchodné meno : .................................................................................
IČO, DIČO: .................................................................................................
Sídlo: ...........................................................................................................
Kontaktná osoba / tel. kontakt :....................................................................
Adresa prevádzkarne : .................................................................................
Poštová adresa : ...........................................................................................
B. Podnikateľ
Meno, priezvisko, rodné číslo: ..............................................................
IČO, DIČO: .........................................................................................
Adresa trvalého bydliska : ....................................................................
Adresa prevádzky : ...............................................................................
Tel. kontakt : .........................................................................................
Zmena / Dôvod :
(zmena sídla, zmena štatutárneho orgánu, zmena adresy prevádzky, ukončenie
podnikania, prerušenie podnikania, zmena počtu zamestnancov)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
V Turčianskych Tepliciach dňa ......................

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

Vlastnoručný odpis štatutárneho
orgánu, podnikateľa a pečiatka

Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice

OZNÁMENIE
k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok ...................
podľa § 80 zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3 ods.8 Zák. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platného VZN mesta Turčianske Teplice o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Právnická osoba a podnikateľ
ktorá požiadala o množstvový zber

A. Údaje o poplatníkovi:
Právnická osoba:
Obchodné meno (názov) ....................................................................................................................
Sídlo ............................................................................................................
Identifikačné číslo ....................................... Daňové identifikačné číslo ........................................
Podnikateľ:
Meno, priezvisko, rodné číslo .........................................................................

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

Identifikačné číslo ....................................... Daňové identifikačné číslo ........................................
Trvalý pobyt ..............................................................................................
B.
Adresa prevádzky .....................................................................................
Druh činnosti ..............................................................................................
Deň vzniku poplatkovej povinnosti .......................................................
C. Údaje potrebné pre výpočet poplatku (ukazovateľa dennej produkcie):
Počet smetných nádob

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

Objem smetných nádob

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

Frekvencia vývozu

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

Dátum .....................................

.................................................
Podpis poplatníka, pečiatka

