Obec Kokava nad Rimavicou
Námestie 1. mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicu, IČO: 00 316130
Odtlačok prezentačnej pečiatky
obecného úradu

F2

Ohlásenie zániku
poplatkovej povinnosti od ………………

(dátum)

k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
podľa platného VZN č. 4/2016 Obce Kokava nad Rimavicu

pre fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi
I. ODDIEL – ÚDAJE O PLATITEĽOVI:
Titul Priezvisko:

(údaje o osobe, ktorej správca dane vyruboval poplatok rozhodnutím)

Rodné číslo:

Meno:

Ulica, súpisné číslo, orientačné číslo, mesto:

Adresa trvalého
pobytu:

PSČ:
číslo bytu:

Adresa prechodného
pobytu:

Ulica, súpisné číslo, orientačné číslo, mesto:

PSČ:
číslo bytu:

Vyplní platiteľ ak zánik je spojený so zmenou daňového subjektu v oddieli II.

Dátum zániku od:

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZMENE PLATITEĽA NA: (vyplní sa len ak sa mení daňový subjekt, ktorý bude plniť novú poplatkovú
povinnosť za ostatných členov domácnosti)

Titul, priezvisko:

Rodné číslo:

Meno:

Počet poplatníkov u ktorých nastáva zánik poplatkovej povinnosti:
III. ODDIEL - ÚDAJE O NEHNUTEĽNOSTI: (v ktorej majú, resp. mali poplatníci trvalý pobyt, prechodný pobyt, oprávnenie užívať
alebo užívali nehnuteľnosť na území mesta)

vlastník nehnuteľnosti

Adresa nehnuteľnosti
ku ktorej sa viaže
poplatková povinnosť

nájomca, užívateľ nehnuteľnosti

vlastník za nájomcu, alebo užívateľa

Ulica, súpisné číslo, orientačné číslo, mesto:

PSČ:
číslo bytu:

IV: ODDIEL - ÚDAJE O OSTATNÝCH POPLATNÍKOCH: (za ktorých platiteľ plní poplatkovú povinnosť – t. j. ostatní
členovia spoločnej domácnosti)

1.

Meno:

Priezvisko:

Meno:

Poznámka:

Typ pobytu:

Dátum zániku od:

Poznámka:

2.

Dátum narodenia:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Typ pobytu:

Dátum zániku od:

3.

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Dátum zániku od:

Poznámka:

4.

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Meno:

Typ pobytu:

Dátum zániku od:

Poznámka:

6.

Typ pobytu:

Dátum zániku od:

Poznámka:

5.

Typ pobytu:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Typ pobytu:

Dátum zániku od:

Poznámka:

Počet príloh:

V.

ODDIEL – NEPOVINNÉ ÚDAJE:

Telefón:

Fax:

e- mail:

VI. ODDIEL – ÚDAJE PRE SPRÁVCU DANE: (kontaktná adresa – na ktorú správca dane bude doručovať písomnosti daňového
konania)

Meno, priezvisko:

Ulica, súpisné, orientačné číslo, mesto:

PSČ:

Poznámka:

Platiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením
nepravdivých alebo neúplných údajov.
Platiteľ súhlasí s použitím osobných údajov pre rozhodovaciu činnosť Obce Kokava nad Rimavicou v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov
Správca dane je povinný chrániť osobné údaje zistené na základe oznamovacej povinnosti v zmysle zákona o ochrane osobných
údajov.

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

...........................................................
podpis platiteľa poplatku

Informácie:
1.
2.

3.

Ohlásenie k poplatku doručte:
- písomne na adresu Obecný úrad v Kokave nad Rimavicu, Námestie 1. mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou alebo
- osobne do kancelárie č. dverí 107
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 ako aj od skončenia obdobia určeného obcou ako aj v
prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov.
Ohlásenie podáva vlastník nehnuteľnosti, ak nie je nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve fyzickej osoby, ohlásenie podáva
osoba, ktorá užíva alebo má oprávnenie užívať nehnuteľnosť a to za všetky osoby, ktoré majú v danej nehnuteľnosti
trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo, ktoré užívajú alebo majú oprávnenie užívať danú nehnuteľnosť na území obce.

