MESTO

Z VOLEN , Námestie slobody č. 22, 960 01 Zvolen

P R I Z N A N I E
k poplatku za komunálny odpad
podľa zákona 563/2009 Z.z. v znení zmien a doplnkov.
na

rok 2019

ÚDAJE O POPLATNÍKOVI
( právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, živnostník )

OBCHODNÉ MENO (ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste)
IČO
SÍDLO firmy (úplnú a presnú adresu organizácie)
Ulica a číslo, názov obce, PSČ
Názov/ prevádzky,obchodu/ *

Adresa /prevádzky,obchodu/

Dátum vzniku /prevádzky/

1.
2.
3.

Meno a adresa štatutárneho zástupcu:
Priezvisko

Meno

Ulica a číslo
PSČ

Titl.

Názov obce
Štát

Číslo telefónu

Názov peňažného ústavu

Číslo účtu

*uviesť všetky prevádzky v meste Zvolen

Žiadame o vyplnenie všetkých údajov!

Mesto Zvolen
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen

kontakt:
+421 045 5303111
www.zvolen.sk

bankové spojenie:
SK63 0200 0000 0000 1962 8412
IČO: 320 439

formulár:
F 22/2016

SADZBY K POPLATKU PODĽA
VZN Mesta Zvolen o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad č.171

Právnické osoby a podnikatelia /fyzická alebo právnická osoba/ - § 25 ods. 1,písm. b,c VZN
č.171
Sadzba poplatku je:
2. Pre poplatníka uvedeného v § 25 ods.1, písm.b)
0,0730 € za zamestnanca a kalendárny deň
3. Pre poplatníka uvedeného v § 25 ods.1, písm.c)
a) 0,1040 € za zamestnanca a kalendárny deň
b) 0,0365 € za miesto (určené na poskytovanie služby) a kalendárny deň pre podnikateľa
(fyzická alebo právnická osoba), ktorá poskytuje reštauračné, kaviarenské a iné pohostinské služby
Pri výpočte mesto stanovuje koeficient 1.
Pri množstvovom zbere zaplatí poplatník 0,1328 € za 1 kg odobratého odpadu.

Poplatník
Priemerný počet zamestnancov (resp. počet
osôb v objekte)
Počet miest na sedenie / len pre: rešt. zariadenia,
2
kaviarne,pohostinstvá a pod./
1

Vyhlasujem, že všetky údaje v priznaní k poplatku za komunálny odpad sú pravdivé a som si
vedomý (á) právnych následkov nepravdivého, alebo neúplného priznania.

V ........................ dňa .....................
Meno, podpis a pečiatka
PO, FO - podnikateľa

