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Mesto Lučenec,
Ulica novohradská č. 1,
984 01 Lučenec

Oznámenie vzniku/zániku
poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Identifikačné údaje poplatníka/podnikateľského subjektu/ :
Obchodné meno: .....................................................................................................................
Sídlo : ......................................................................................................................................
IČO : .............................................................
Vznik /zánik/ poplatkovej povinnosti/dátum/ :........................................................................
Miesto podnikania
(sídlo prevádzkových jednotiek)

Charakter prevádzky

Typ
a frekvencia
vývozu

Počet
zberných
nádob

Počet
zamestnancov

Počet
lôžok/
miest na
sedenie

Do tabuľky v kolonke „typ a frekvencia vývozu“ postačuje uviesť príslušné písmeno z nižšie uvedených
možností :

1/ systém množstvového zberu :
a/ kuka sud s vývozom 1 x týždenne
b/ kuka sud s vývozom 1 x za dva týždne
c/ bobor s vývozom 1 x týždenne
d/ bobor s vývozom 2 x týždenne
e/ bobor s vývozom 3 x týždenne
f /bobor s vývozom 1 x za dva týždne
g/ bobor s vývozom 1x mesačne
h/ PVC vrecia
i/ veľkoobjemový kontajner (VOK)

2/ poplatková povinnosť
j/ spoplatnenie podľa počtu zamestnanca

3/ iný spôsob
k/ poplatok platí iný podnikateľský subjekt (v prílohe tlačiva dokladovať nájomnou zmluvou, resp.
potvrdením platiteľa)

Názov platiteľa a IČO :..................................................................................................................
Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedám za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením
nepravdivých a neúplných údajov.
Platiteľ poplatku je povinný správcovi poplatku v rámci oznamovacej povinnosti ohlásiť všetky skutočnosti potrebné na
vyrubenie poplatku a to do 30 dní keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na vznik , zánik poplatkovej povinnosti, ako
aj v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov.

Dátum ............................................

Podpis ....... ............................................

Žiadateľ súhlasí s použitím osobných údajov pre rozhodovaciu činnosť mesta Lučenec vo veci poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov v platnom znení.
Dátum ............................................

F-21/09/01

Podpis ....... ............................................
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Vyjadrenie oddelenia životného prostredia Mestského úradu Lučenec:

F-21/09/01

