Oznámenie vzniku, zániku a zmeny
údajov rozhodujúcich pre určenie miestneho poplatku v zmysle
ustanovení zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov

Správca miestneho poplatku :

Mesto M E D Z E V

I. údaje o poplatníkovi (údaje o osobe, ktorej správca dane vyrubil poplatok R)

Priezvisko

Meno

Rodné priezvisko

Rodné číslo

Adresa trvalého bydliska
Ulica

Orientačné číslo

PSČ

Názov obce

Adresa prechodného bydliska
Ulica

Orientačné číslo

PSČ

Názov obce
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Titul

Súpisné číslo

Súpisné číslo

Odhlásenie poplatníka s uvedením dôvodu odhlásenia
Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Dôvod odhlásenia poplatníka
( uviesť presný dôvod odhlásenia )

Prihlásenie poplatníka s uvedením dôvodu prihlásenia

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Dôvod prihlásenia
( uviesť presný dôvod prihlásenia )

Iné zmeny v ohlásení / zníženie poplatku

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Dôvod zmeny/zníženie poplatku
( uviesť presný dôvod )
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Doklady preukazujúce zmeny v ohlásení:
Potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí alebo pracovnú
zmluvu alebo pracovné povolenie alebo čestné vyhlásenie. V prípade, že potvrdenie nie je
V slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj ich preklad.
Kópiu pracovnej zmluvy s miestom výkonu práce mimo územia mesta spolu s dokladom
o prechodnom pobyte v inom meste alebo obci.
Potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb.
Potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb.
Potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody.
Potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danom meste alebo obci.
V chatáreskej a záhradkárskej oblasti čestné prehlásenie s overeným podpisom.
Potvrdenie o dennom štúdiu na vysokej/strednej škole mimo územia mesta/obci spolu
s doklasom o prechodnom pobyte v inom meste/obci.
U študenta (s výnimkou denne dochádzajúcich) doklady preukazujúce nárok na zníženie
(potvrdenie o návšteved školy).
Pracujúcu alebo prechodne ubytovanú osobu mimo územia mesta/obce
(s výnimkou denne dochádzajúcich) doklady preukazujúce nárok na zníženie (potvrdenie
od zamestnávateľa alebo pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie alebo potvrdenie
o prechodnom pobyte

Počet príloh
Poplatník je povinný správcovi dane 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 v prípade,ak došlo k zmene už ohlásených
údajov.
Poplatník je povinný spolu s ohlásením predložiť aj doklady potvrdzujúce uvádzané skutočnosti.
Poplatník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú úplné a pravdivé.

V ..................

Dňa ................

............................................
vlastnoručný podpis
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