Príloha č. 2

MESTO MYJAVA
Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava

IČO 309 745

OZNÁMENIE
v zmysle § 80 a § 77 ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady č. 6/2075 pre

poplatníka, ktorým je
právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta Myjava na iný účel ako na podnikanie,
 podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta Myjava na účel podnikania.


1. Identifikačné údaje poplatníka:
Názov / Obchodné meno* alebo dodatok obchodného mena podľa živnostenského oprávnenia alebo výpisu
z obchodného registra:

________________________________________________________________________________
IČO:

____________________________________________________________________________

Sídlo / Miesto podnikania*:

_____________________________________________________________

Adresa prevádzky v meste Myjava, z ktorej bude realizovaný odvoz komunálneho odpadu v zmysle tohto oznámenia:

________________________________________________________________________________
Kontaktná osoba: _____________________________________ Číslo telefónu: _______________________________
Druh prevádzky: ______________________________________ Počet zamestnancov na prevádzke: _______________

Variant

2. Výber variantu objemu a frekvencie odvozu komunálneho odpadu:
Výber,
prosím,
označte
krížikom

A
B
C
D
E
F








Objem
zbernej
Frekvencia odvozu
nádoby
v litroch

120 *
120
120
1 100
1 100
1 100

1 x za 4 týždne
1 x za 2 týždne
1 x týždenne
1 x za 2 týždne
1 x týždenne
2 x za týždeň

Sadzba
poplatku
€/liter

Prepočet poplatku
€/zdaň. obdobie

0,021 €
0,021 €
0,021 €
0,021 €
0,021 €
0,021 €

32,76 €
65,52 €
131,04 €
600,60 €
1 201,20 €
2 402,40 €

Počet
zberných
nádob

Dátum
pristavenia/odstavenia*
zbernej nádoby

Variant A je určený výlučne pre obchodné kancelárie s maximálne 2 zamestnancami.
Varianty B, C, D, E, F sú určené pre prevádzky služieb a obchodu a výrobné prevádzky.
Poplatník v bode 2 vyznačí variant objemu a frekvencie vývozu komunálneho odpadu. Správca
poplatku môže v odôvodnených prípadoch poplatníka na základe uvedených údajov o druhu
prevádzky, počte zamestnancov a predložených dokladov o odovzdávaní vytriediteľných zložiek
komunálnych odpadov preradiť do iného variantu objemu a frekvencie odvozu komunálnych
odpadov.
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3. Dôvod oznámenia:
 Vznik poplatkovej povinnosti
Dátum vzniku: _________________________ Dôvod vzniku: _____________________________________________

 Zmena poplatkovej povinnosti
Dátum zmeny: _________________________ Dôvod zmeny: ______________________________________________
Pôvodný variant objemu a frekvencie odvozu komunálneho odpadu:_________________________________________

 Zánik poplatkovej povinnosti
Dátum zániku: _________________________ Dôvod zániku: ______________________________________________
Adresa zániku poplatkovej povinnosti: ________________________________________________________________

Poznámka:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Prílohy:

kópia živnostenského listu / kópia výpisu z obchodného registra *

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Vyhlásenie poplatníka:
Svojim podpisom poplatník potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a správne a je si vedomý právnych
následkov v prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Poplatník zodpovedá za prípadné škody
spôsobené takýmto konaním.
Zároveň svojim podpisom poplatník udeľuje Mestu Myjava súhlas na spracovanie a uchovávanie osobných údajov
v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Dátum : ________________________

_______________________________
Podpis a pečiatka poplatníka

Vysvetlivky:
*
nehodiace sa prečiarknite

krížikom vyznačte zvolený údaj
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