Mesto Vysoké Tatry
Ohlasovacia povinnosť k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady

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 mesta Vysoké Tatry č. 14/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady Mesto vyrubuje na rok 2009 poplatok pre p o p l a t n í k o v
fyzické, alebo právnické osoby ktoré užívajú nehnuteľnosť (z titulu vlastnenia), alebo sú
oprávnení ju užívať (z titulu nájmu), zároveň nemajú v Meste Vysoké Tatry trvalý, alebo prechodný pobyt.

Údaje o nehnuteľnosti : v ktorej vzniká poplatková povinnosť :
byt

(príslušné zaškrtnite)

rodinný dom

(príslušné zaškrtnite)

iné

(príslušné zaškrtnite)

Adresa nehnuteľnosti :.................................................................................................................

Vznik poplatkovej povinnosti :
- z dôvodu vlastníckeho vzťahu k 1.1.2009, alebo v priebehu roku 2009
- z dôvodu nájomného vzťahu od 1.1.2009, alebo v priebehu roku 2009

(príslušné zaškrtnite)
(príslušné zaškrtnite)

Vznik od :......................................................................................................................................

Poplatková povinnosť pre užívateľov - vlastníkov nehnuteľností. (Poplatková povinnosť
vznikla z dôvodu užívania nehnuteľnosti vlastníkmi, poplatok sa vyrubuje podľa počtu
vlastníkov nehnuteľnosti. Poplatník je vlastník a zároveň poplatkovú povinnosť plní za ostatných poplatníkov –spoluvlastníkov).

POPLATNÍK (vlastník), kt. si plní poplatkovú povinnosť za ostatných poplatníkov - spoluvlastníkov :
Titul:

Meno:

Priezvisko:

Rodné číslo:

Adresa trvalého pobytu, alebo doručovacia

OSTATNÍ POPLATNÍCI (spoluvlastníci, aj bezpodieloví)
Titul

Meno

Priezvisko

Rodné číslo:

Adresa trvalého pobytu

Poplatková povinnosť pre oprávnených užívateľov – nájomcov nehnuteľností. (Poplatková povinnosť vznikla z dôvodu užívania nehnuteľnosti nájomníkmi, ktorí nemajú v meste
trvalý, ani prechodný pobyt. Poplatník je nájomca a zároveň poplatkovú povinnosť plní za
ostatných poplatníkov - nájomcov.

POPLATNÍK (nájomca ), kt. si plní poplatkovú povinnosť za ostatných poplatníkov :
Titul:

Meno:

Priezvisko:

Rodné číslo:

Adresa trvalého pobytu, alebo doručovacia

Rodné číslo:

Adresa trvalého pobytu

OSTATNÍ POPLATNÍCI
Titul

Meno

Priezvisko

Evidenčné údaje
Vyplní vlastník nehnuteľnosti za poplatníkov ktorí bývajú na trvalom, alebo prechodnom pobyte v jeho nehnuteľnosti a poplatok už mestu v danom roku uhradili.
Titul

Meno

Priezvisko

Rodné číslo:

Adresa trvalého pobytu

Vyplnenú ohlasovaciu povinnosť v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.
14/2008 zašlite na adresu: Mestský úrad Vysoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec 1,
v termíne najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roku.

Tlačivo na ohlasovaciu povinnosť a všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2008 je zverejnené
na webovej stránke mesta : www.vysoketatry.sk
Dňa: ................................................., podpis: ..............................................................................
Tel. číslo: ........................................., mail: ................................................................................

Vybavuje: Ing. Pitoňáková
Tel.č. 052/478 0432, e-mail: jolana.pitonakova@vysoketatry.sk

