MESTO DUNAJSKÁ STREDA
Hlavná 50/16
929 01 Dunajská Streda

Pečiatka podateľne

OZNÁMENIE

□

□

□

VZNIKU
/ ZMENY
/ ZÁNIKU
POPLATKOVEJ POVINNOSTI ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY
pre Fyzické osoby – občanov od /dátum/ .....................................
podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 12/2014 zo dňa 09.12.2014 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda (ďalej len
„nariadenie mesta“)
Meno a priezvisko poplatníka: ............................................................................................................
Titul: ........................................................ Rodné číslo: ......................................................................
Adresa trvalého pobytu: PSČ .................. Mesto/Obec: .....................................................................
Ulica: ....................................................... Súpisné č.: ............. Orientačné č.: ......... Číslo bytu: ......
Kontakt* (tel. číslo, e-mail)....................................................................................(*nepovinný údaj)
Identifikácia nehnuteľnosti slúžiacej pre bytové účely, v ktorej má fyzická osoba: /označiť x /

□ trvalý pobyt,
v ktorej je:

□ prechodný pobyt od................................ do ...................................,
□ vlastníkom obývanej/neobývanej nehnuteľnosti,
□ užívateľom obývanej nehnuteľnosti

Adresa nehnuteľnosti v Dunajskej Strede (vyplniť v prípade, ak adresa nehnuteľnosti nie je
totožná s trvalým pobytom poplatníka): Ulica: ..................................................................................
Súpisné číslo: ............................................ Orientačné číslo: .............................. Číslo bytu: ...........
Meno a priezvisko vlastníka nehnuteľnosti: ......................................................................................
..............................................................................................................................................................
Korešpondenčná adresa:

□ adresa trvalého pobytu
□ adresa prechodného pobytu
□ iná: PSČ ............. Mesto/Obec: ....................................................
Ulica/číslo: ...................................................................................

Osobné údaje daňovníka sú v zmysle zákona NR SR č. 563/2009 Z. Z.. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predmetom daňového tajomstva
a môžu byť spracované výlučne na účely daňového konania.

Súhlasím s prevzatím plnenia povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona za
nasledovných členov domácnosti:
meno

priezvisko, titul

rodné číslo

druh pobytu
T = trvalý
P = prechodný
U = oprávnený
užívateľ nehnut.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dôvod zmeny, zániku: /označiť x /

□ narodenie,

□ úmrtie,

□ odsťahovanie mimo mesto Dunajská Streda /TP, PP/

iné zmeny: ..........................................................................................................................................
dátum: vzniku/
Meno a priezvisko dátum
dôvod zmeny
na adresu
zmeny/zániku:
narodenia

Vyhlásenie poplatníka:
Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné a som si vedomý/á
právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Som si vedomý/á, že
zodpovedám aj za nahlásenie všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku aj za osoby,
za ktoré som prevzal plnenie povinnosti poplatníka.
Dátum: ................................................

...............................................................
podpis poplatníka

Zoznam príloh: ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Informácie:
1. Formulár doručte písomne alebo osobne na adresu: Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01
Dunajská Streda
2. Úradné hodiny v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule: Pondelok: 8:00 – 16:00, Utorok: 8:00 –
16:00, Streda: 8:00 – 17:00, Štvrtok: 8:00 – 16:00, Piatok: 8:00 – 13:00. Počas letných prázdnin platia
osobitné úradné hodiny (informácia na webovej adrese a v mestských novinách)
3. Číslo telefónu: 031/590 39 51, web: www.dunstreda.sk

