Mesto Vysoké Tatry
Oznamovacia povinnosť

formulár

C

Vznik poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre podnikateľa,
ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce, a na účel
podnikania. 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, zákona 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
1. Údaje o poplatníkovi a prevádzke
– podľa platného živnostenského listu, výpisu z obchodného registra
IČO/ IČ DPH

Obchodné meno - názov firmy/priezvisko a meno

Právna forma

Sídlo firmy, súpisné číslo

Časť mesta - PSČ

Štatutár

Sídlo prevádzky, súpis. číslo
Číslo účtu

Banka/ Kód banky

(Kontaktná osoba)

Email, web

Telefón

2. Údaje o ďalšej prevádzke v poradí, alebo prevádzke s nájomnou zmluvou –
podľa platného živnostenského listu, výpisu z obchodného registra, súhlasu mesta s umiestnením
prevádzky
Obchodné meno – názov
IČO/ IČ DPH
firmy/priezvisko a meno
Právna forma

Sídlo prevádzky

Číslo účtu

Banka/ Kód banky

(Kontaktná osoba)

Telefón

Email, web

˙/.
3. Údaje potrebné na výpočet poplatku v aktuálnom roku

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

Frekvencia vývozu – vyjadrená číslom

Veľkosť
nádoby

Prvý štvrťrok

Druhý štvrťrok

Tretí štvrťrok

Štvrtý štvrťrok

*
SPOLU

1x
týžď.

1x
týžď

1x
týžď.

1x
týžď.

Počet
vývozov
ročne

1 x za 2
týždne

1 x za 2
týždne

1 x za 2
týždne

1 x za 2
týždne

110 litrová
120 litrová
240 litrová
1 100 litrová
* VOK1
* VOK2

* Legenda
VOK1 – veľkoobjemový kontajner s objemom 7 m3
VOK2 – veľkoobjemový kontajner s objemom 14 m3
* Kolónku „SPOLU“ – vyčíslenú vyplní poplatník .
Vyplnený formulár C – oznamovacia povinnosť, zašlite do 10 dní od prevzatia výzvy na adresu:
Mestský úrad - Ekonomické oddelenie, Starý Smokovec 1, 062 01 Starý Smokovec.
Formulár C ako aj všeobecne záväzné nariadenie sú zverejnené na stránke mesta
www.vysoketatry.sk v ľavom menu Dokumenty – Všeobecne záväzné nariadenia mesta.
Najmä pre ďalšiu prevádzku v poradí, alebo prevádzku s nájomným vzťahom odporúčame vyplniť formulár(e) C stiahnutý(e) z webu. Od správne vyplneného formuláru – frekvencie vývozu –
bude závisieť výkon služby.

V ................................................

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

Podpisom vyjadruje poplatník súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov, a len pre
tieto účely. Vyplnená oznamovacia povinnosť slúži na účely daňového konania v období od 1.
januára 2014.
Vybavuje: Ekonomické oddelenie MsÚ Vysoké Tatry – miestne dane a poplatky - Lucia Petrasová, 052/478 04 61, email: lucia.petrasova@vysoketatry.sk.

