MESTO POPRAD
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

OZNÁMENIE
ZMENA poplatkovej povinnosti 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, zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový
poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a platného Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Poprad o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

I. Údaje o platiteľovi / poplatníkovi
Obchodné meno /
Priezvisko a meno:
Sídlo/
Trvalý
pobyt:

Ulica:

Súpisné a orientačné číslo

Obec:

PSČ:

Štát:

Poštová adresa:
IČO/RČ:

IČ DPH resp. DIČ:

Právna forma:

Štatutárny zástupca:

IBAN:

SWIFT/BIC:

Zodpovedná osoba:
Tel. kontakt:

E-mail:

II. Údaje o prevádzke (odbernom mieste)
(uviesť adresu nehnuteľnosti, v ktorej sa bude plniť poplatková povinnosť – odberné miesto komunálneho odpadu)
Názov prevádzky:
Ulica:
Obec:

Súpisné číslo:
POPRAD

Orientačné číslo:

Mestská časť:

PSČ:

III. Údaje k vlastníctvu nehnuteľnosti, ktorú platiteľ užíva alebo má oprávnenie užívať
Vlastník nehnuteľnosti

Užívateľ nehnuteľnosti, nájomca

IV. Údaje o poplatníkoch, ktorí používajú spoločnú zbernú nádobu:
V prípade, že sa na základe dohody poplatníci rozhodnú používať spoločnú zbernú nádobu, platiteľ je povinný
priložiť zoznam týchto právnických osôb.
Názov, obchodné meno

IČO

Názov prevádzky

Nevyplňujte bod V !
Zmenu veľkosti zbernej nádoby alebo zmenu frekvencie vývozov vyplniť na oddelení životného prostredia
mesta Poprad.

V. Údaje pre výpočet poplatku
Dátum zmeny:
Počet zamestnancov:

Počet miest určených na poskytovanie služieb:

Pôvodne

1x
týždenne

2x
týždenne

3x
týždenne

1x za
2 týždne

Iná frekvencia

1x
týždenne

2x
týždenne

3x
týždenne

1x za
2 týždne

Iná frekvencia

KUKA nádoba

120 litrov

KUKA nádoba

240 litrov

Kontajner BOBR

1100 litrov

Požadovaná zmena:
KUKA nádoba

120 litrov

KUKA nádoba

240 litrov

Kontajner BOBR

1100 litrov

Žiadate dodať nádobu?

ÁNO

NIE

Iné skutočnosti:

Za oddelenie životného prostredia:
Dátum:

VI. Informácie
V prípade prenájmu priestorov pre iné prevádzkové jednotky (resp. organizácie), ktoré majú
v zmluve o nájme nebytových priestoroch zahrnutý poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, je poplatník povinný predložiť zoznam týchto právnických osôb a fyzických
osôb - podnikateľov.
Užívateľ nádoby je povinný sa o zberné nádoby riadne starať a do nádob ukladať len komunálny odpad.
V prípade poškodenia zberných nádob z dôvodu neodbornej manipulácie zo strany prevádzkovej
jednotky alebo odcudzenia nádob, náklady na opravu, resp. doplnenie hradí prevádzková jednotka
majiteľovi nádob - spoločnosti Brantner Poprad s.r.o.
Akúkoľvek zmenu, ktorá má vplyv na vznik, výšku a zánik poplatku, ste povinný písomne oznámiť
na Mestskom úrade Poprad do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.
Týmto podpisom dávam súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom správneho určenia
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vyhlasujem, že všetky údaje
v priznaní sú uvedené pravdivo a správne.

V Poprade dňa:
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

ného prostredia

