Mesto Vysoké Tatry
Oznamovacia povinnosť

formulár

B

Vznik poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre vlastníkov alebo nájomcov
nehnuteľností, resp. pre poplatníkov užívajúcich nehnuteľnosť, alebo oprávnených ju užívať.
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 Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2012 o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre poplatníkov - fyzické, alebo
právnické osoby, ktoré vlastnia, a sú oprávnené užívať nehnuteľnosť (z titulu vlastníctva), alebo ju
užívajú (z titulu nájmu), a zároveň nemajú v meste Vysoké Tatry trvalý alebo prechodný pobyt.

Údaje o nehnuteľnosti (na ktorú sa vzťahuje poplatková povinnosť)
byt

rodinný dom

iné

(príslušné zaškrtnite)

Adresa nehnuteľnosti : ........................................súpisné číslo ............

číslo bytu: .........

Poštové smerovacie číslo: ...............

Vznik poplatkovej povinnosti – dátum zhodný s vkladom do katastra.................
- z dôvodu vlastníckeho vzťahu
- z dôvodu nájomného vzťahu
(príslušné zaškrtnite)

1. Vlastníci nehnuteľnosti
Poplatková povinnosť z titulu vlastníckeho práva - oprávnenia užívať nehnuteľnosť. Poplatníkom je
vlastník, ktorý zároveň plní poplatkovú povinnosť za ostatných poplatníkov – spoluvlastníkov. Poplatok sa vyrubuje podľa počtu vlastníkov nehnuteľnosti uvedeného na liste vlastníctva.
Poplatník
Adresa trvalého pobytu, alebo poštová
Titul Priezvisko Meno
Rodné číslo adresa

Ostatní poplatníci - spoluvlastníci, aj bezpodieloví
Titul Priezvisko Meno
Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu

˙/.

2. Nájomcovia nehnuteľnosti
Poplatková povinnosť je stanovená z titulu užívania nehnuteľnosti nájomníkmi, ktorí nemajú
v meste trvalý, ani prechodný pobyt.
Poplatník
Titul

Meno

Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu, alebo poštová
adresa

Priezvisko Meno

Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu, alebo poštová
adresa

Priezvisko

Ostatní poplatníci
Titul

3. Evidenčné údaje
Pre poplatníkov zmluvne viazaných správcovskou spoločnosťou na výkon správy (služby, poplatky...)
Titul

Priezvisko Meno

Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu, alebo poštová
adresa

Vyplnenú oznamovaciu povinnosť zašlite do 30. júna kalendárneho roka na adresu: Mestský
úrad Vysoké Tatry, Ekonomické oddelenie, 062 01 Starý Smokovec 1.
Zníženie, alebo odpustenie poplatku v zmysle zákona a všeobecne záväzného nariadenia č.
5/2012 si môžete uplatniť vyplnením formulára b na zníženie, zmenu a zánik poplatku.
Formuláre tlačív B - na oznamovaciu povinnosť a b - na zníženie, zmenu a zánik poplatku ako
aj všeobecne záväzné nariadenie sú zverejnené na stránke mesta www.vysoketatry.sk.
Kontaktné údaje poplatníka
Priezvisko a meno:

Podpis:

Telefón:

Email:

Dátum:

Podpisom vyjadruje poplatník súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov, a len pre
tieto účely.
Vybavuje: Lucia Petrasová
Email: lucia.petrasova@vysoketatry.sk, 052/478 04 61.

