OZNÁMENIE K MIESTNEMU POPLATKU
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/02004 Z.z. o miestnych daniach a mietnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platného VZN obce
Lipové

I. ODDIEL – POPLATNÍK
ÚDAJE O PLATITEĽOVI
Rodné číslo

Priezvisko

Meno

ADRESA TRVALÉHO POBYTU
Ulica
Číslo

Obec

KONTAKT
Tel.číslo:
E-mail:

POŠTOVÁ ADRESA
Ulica

Obec

Číslo

Ttul

II. ODDIEL – ZMENY SKUTOČNIOSTÍ ROZHODUJÚCE NA VYRUBENIE POPLATKU ZA
KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Vznik

dátum vzniku

dôvod

Zánik

dátum zániku

dôvod

Zmena

dátum zmeny

dôvod

dátum vzniku nároku

Dôvod, pre ktorý sa poplatník dlhodobo nezdržiava na území
obce Lipové: (na účely odpustenia sa "dlhodobo" považuje celé
zdaňovacie obdobie!) *

Odpustenie

Dlhodobý pobyt v zahraničí

dátum zániku nároku

Pracovno právny alebo obdobný vzťah v zahranič s ubytovaním
Štúdium v zahraničí s ubytovaním
Pobyt v zariadení poskytujúcom sociálne alebo zdravotnícke služby
Pobyt v nápravno – výchovnom zariadení a podobne

Zníženie

dátum vzniku nároku

Dôvod, pre ktorý sa poplatník nezdržiava na území obce
Lipové viac ako 90 dní v zdaňovacom období: *
Dlhodobý pobyt v zahraničí

dátum zániku nároku

Pracovno právny alebo obdobný vzťah na území SR s ubytovaním
Štúdium mimo obce Lipové s ubytovaním

počet dní v roku

Pobyt v zariadení poskytujúcom sociálne alebo zdravotnícke služby
Pobyt v nápravno – výchovnom zariadení a podobne

počet dní v roku

Trvalý/prechodný pobyt mimo obce Lipové, pričom v obci Lipové má
právo úžívať zákonom danú nehnuteľnosť (§ 77 ods. 2 písm. a.) zák.
582/2004 Z.z.) a v mieste trvalého/prechodného pobytu sa obvykle
zdržiava a tiež uhrádza poplatok za komunálny odpad

III. ODDIEL – POPLATNÍCI, ZA KTORÝCH V ZMYSLE § ods. 7 ZÁKONA č.582/2004 Z.z. V
ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV PREVZAL PLNENIE POVINNOSTÍ A ZA KTORÝCH
OZNAMUJE UVEDENÉ SKUTOČNOSTI
ÚDAJE O POPLATNÍKOVI
Rodné číslo

Priezvisko

Meno

Ttul

IV. ODDIEL – OZNÁMENIE ZÁNIKU PREVZATEJ POVINNOSTI ZA POPLATNÍKOV
ÚDAJE O POPLATNÍKOVI
Rodné číslo

Priezvisko

Meno

Ttul

V. ODDIEL – PREHLÁSENIE PRI UPLATNENÍ OSLOBODENIA
Týmto prehlasujem, že nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na adrese Lipové č. ..........., ktorú som oprávnený úžívať *
neužívajú iné osoby
užívajú odo dňa ............. na základe ................................................................ osoby:
Rodné číslo

Priezvisko

Meno

Ttul

Vyhlasujem, že všetky údaje v oznámení sú pravdivé a úplné
Dátum: .................................. Podpis platiteľa poplatku (zástupcu) .......................................................................................................
Podpis poplatníka uplatňujúceho si zníženie poplatku ........................................................................

DOLOŽENÉ DOKLADY

(v zmysle VZN č. 1/2011 obce Lipové o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad, ktorý je
zverenený na stránke obce Lipové www.lipove.sk)

Poznámka: * zodpovedajúce vyznačte X
Výška poplatku v obci pre osoby s trvalým alebo prechodným pobytom je 13,- €/na osobu a rok. Pre osoby ktoré sú poplatníkmi z titulu, že v obci
Lipové majú právo užívať alebo úžívaju nehnuteľnosť, na ktorú nie je nik prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt (napr. rodinné domy), sa
vyrubuje poplatok vo výške dvojnásobku poplatku za jednu osobu a rok, pričom táto suma, t.j. 26,- €, sa rozdelí medzi všetkých poplatníkov vo výške
ich spoluvlastníckych podielov.

