Evidenčné číslo poplatníka: ....................
(vypĺňa správca poplatku)

Mesto Gbely
Námestie slobody 1261, Gbely 908 45

Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby
V zmysle ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Gbely
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oznamujem údaje k vyrubeniu miestneho
poplatku.

Vznik poplatkovej povinnosti:

□

Zánik poplatkovej povinnosti:

□

Platiteľ poplatku / FO – za domácnosť:
Meno, priezvisko, titul: ........................................................................................

rodné číslo: .................................

Adresa trvalého pobytu: ................................................................................................................. číslo bytu: .............
(ulica, číslo domu , obec, PSČ)

Adresa prechodného pobytu: ......................................................................................................... číslo bytu: .............
(ulica, číslo domu , obec, PSČ)

Adresa k vlastníctvu nehnuteľnosti: ............................................................................................... číslo bytu: .............
(ulica, číslo domu , obec, PSČ)

Telefón: ......................................

Mobil: ....................................

Mail: .......................................

Počet členov v domácnosti prihlásených na:
trvalý pobyt/TP: .......................

prechodný pobyt/PP: .....................

k vlastníctvu nehnuteľnosti/VN: ........................

Údaje o členoch domácnosti prihlásených k pobytu alebo k vlastníctvu k nehnuteľnosti, ktorých sa týka vznik alebo
zánik poplatkovej povinnosti:
Meno a priezvisko

Rodné číslo

Druh
pobytu

Dátum vzniku
alebo zániku
popl. povinnosti

Počet príloh z dôvodu zániku poplatkovej povinnosti ......

Dôvod zániku poplatkovej povinnosti

Príloha k dôvodu
zániku

Povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia podľa § 1 ods. 9 VZN č. 6/2016 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a DSO zaniká:
a) úmrtím poplatníka,
b) odsťahovaním poplatníka do iného miesta trvalého pobytu,
c) dňom zániku práva užívať nehnuteľnosti
V prípade zániku povinnosti platiť poplatok je platiteľ poplatku povinný túto skutočnosť oznámiť Mestu Gbely do
30 dní odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, že prestáva byť platiteľom. V prípade úmrtia platiteľa má túto
povinnosť najbližší príbuzný alebo osoba určená vyberaním poplatku za tohto poplatníka.

K žiadosti o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti za poplatníka sa prikladajú nasledovné doklady:
a) v prípade úmrtia poplatníka, predloží najbližší príbuzný alebo osoba určená vyberaním poplatku za tohto
poplatníka úmrtný list,
b) v prípade odsťahovania poplatníka do iného miesta trvalého pobytu, predloží potvrdenie o trvalom pobyte
z miesta nového trvalého pobytu,
c) v prípade zániku práva užívať nehnuteľnosti (byt, nebytový priestor, stavbu, záhradu, vinicu, ovocný sad,
trvalý trávny porast), predloží rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,

Poučenie:
Ohlasovateľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody,
ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.

Dátum: ...............................

................................................
podpis ohlasovateľa

Vrátenie poplatku:
Daňový subjekt, ktorý má splnené všetky daňové a poplatkové povinnosti voči mestu, ktorý si zároveň splnil
oznamovaciu povinnosť v lehote ustanovenej v zákona a ktorý splnil podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho
pomernej časti ustanovených v platnom Všeobecne záväznom zariadení mesta Gbely o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, má nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti za
ostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia.
Po splnení týchto podmienok daňový subjekt žiada o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:

□ v hotovosti v pokladmi Mestského úradu Gbely,
□ na účet: č. ......................................................., kód banky: ........................................
□ žiada o preúčtovanie poplatku na úhradu inej dane ............................................................................................
Dňa: .............................
Meno, priezvisko a podpis platiteľa poplatku: .........................................................

.........................................
podpis

