MESTO ŠAHY, Hlavné námestie č. 1, 936 01 ŠAHY
tel.: 036/741 21 27, fax: 036/ 7410 152, e-mail: financne@sahy.sk
IČO: 307 513

P-ko

O H L Á S E N I E (zmena)
k poplatku za komunálne odpady právnických osôb, podnikateľov
a fyzických osôb ktoré podnikajú
(V zmysle platného VZN mesta Šahy č.8/2009)
VZNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI

ZMENA DAŇOVEJ POVINNOSTI

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

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

Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa podľa obchod. registra alebo živnostensk. oprávnenia

IČO:

Dátum narodenia

DIČ:

vyplní spolu s IČO len FO

Ulica, súpisné a orientačné číslo

Sídlo:

Mesto (obec)

Ostatné údaje: Banka, z ktorej je plnená daňová povinnosť

Meno a priezvisko zodpovednej osoby
(za vyplnenie ohlásenia)

PSČ

Číslo účtu

Kód banky

e-mail

Číslo telefónu

§77 b) - právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území mesta na iný účel ako na podnikanie
§77 c) - podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území mesta na účel podnikania

VLASTNÍK
Adresa
nehnuteľností:
odberné miesto
zberu komun.
odpadu

Názov budovy (prevádzky)

NÁJOMCA
Ulica, súpisné a orientačné číslo

Objem a
frekvencia
odvozu
zbernej
nádoby:

Objem

Frekvencia odvozu

60 litrová nádoba

1 krát za týždeň (52 vývozov ročne)

110 litrová nádoba (KUKA)

1 krát týždenne (52 vývozov ročne)

120 litrová nádoba (KUKA)

1 krát týždenne (52 vývozov ročne)

240 litrová nádoba

1 krát týždenne (52 vývozov ročne)

240 litrová nádoba (pre školy)

1 krát týždenne (44 vývozov ročne
počas školského roka)

1100 litrová nádoba

1 krát týždenne (52 vývozov ročne)

1100 litrová nádoba

2 krát týždenne (104 vývozov ročne)

1100 litrová nádoba

1 krát za 2 týždne (26 vývozov ročne)

1100 litrová nádoba (pre školy)

Počet nádob

1 krát týždenne (44 vývozov ročne
počas školského roka)

Poznámky:

Správca dane je povinný chrániť osobné údaje zistené na základe oznamovacej povinnosti v zmysle zákona o
ochrane osobných údajov.
Platiteľ svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody,
ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.
Platiteľ poplatku je povinný správcovi dane v rámci oznamovacej povinnosti ohlásiť všetky skutočnosti potrebné
na vyrubenie poplatku a to do jedného mesiaca odo dňa povinnosti platiť poplatok, odo dňa keď nastala
skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti od skončenia príslušného kalendárneho roka za
ktorý sa platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov.

Dátum:

Pečiatka:

Podpis poplatníka

Vyplní správca dane:
Kópia tohto ohlásenia je odovzdaná Technickým službám mesta Šahy, ktoré zabezpečujú vývozy komunálneho
odpadu podľa uvedených údajov na tomto ohlásení.

Kópia odovzdaná od správcu dane dňa ..........................

podpis zástupcu TS Šahy ........................................

Bankové spojenie: VÚB, a.s., fil. Šahy, číslo účtu: 194 906 2157 / 0200

VS: číslo platobného výmeru

KS: 0308

