OBEC HORNÝ BAR
930 33 Horný Bar 184
FELBÁR KÖZSÉG
930 33 Felbár 184

□

□

□

OZNÁMENIE O VZNIKU
/ ZMENY
/ ZÁNIKU
POPLATKOVEJ POVINNOSTI ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
pre fyzické osoby – občanov od /dátum/ .....................................

□

□

□

DÍJKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE
/ VÁLTOZÁSA
/ MEGSZŰNÉSE
A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ BEFIZETÉSÉRE
természetes személy számára (dátum) ………………….. (-tól)
podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Všeobecne záväzného
nariadenia obce Horny Bar o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Horny Bar (ďalej len „nariadenie obec“)
a helyi adókról, a helyi települési és kisebb építési hulladékkezelési közszolgáltatási díjakról szóló 2004.
évi 582. törvény és későbbi módosításai (továbbiakban „törvény”), valamint Felbár község települési
és kisebb építési hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló általános érvényű rendelete
(továbbiakban „ falusi rendelet”) és későbbi módosításai alapján

Meno a priezvisko poplatníka/ Díjfizető családi és utóneve................................................................
Titul/Titulus: .......................... Rodné číslo/Személyi szám: ...............................................................
Adresa trvalého pobytu/Állandó lakhely PSČ/postai irányítószám................................................ ….
Mesto/Obec/Város/Község: …............................................................................................................
Ulica/Utca:........................................................................... Súpisné číslo/Házszám: ........................
Orientačné číslo/Épületjegyzékszám: .............................. Číslo bytu/Lakásszám: .............................
Kontakt (tel. číslo, e-mail)/Elérhetőség (tel.szám, e-mail)*................................................................
(*nepovinný údaj/nem kötelező adat)

Identifikácia nehnuteľnosti slúžiacej pre bytové účely, v ktorej má fyzická osoba
/ Lakás céljára szolgáló ingatlan azonosítása, melyben a természetes személy: /označiť x / jelölje x-vel

□trvalý pobyt/állandó lakhely, □prechodný pobyt/átmeneti lakhely
–

od/-tól ………………….. do/-ig..………………….…

□

v ktorej je/amelyben:
vlastníkom obývanej/neobývanej nehnuteľnosti
/ lakott/nem lakott ingatlan tulajdonosa,

□ užívateľom obývanej nehnuteľnosti/ lakott ingatlan használója
Adresa nehnuteľnosti v obci Horny Bar/Felbár- Sülyi ingatlan címe (vyplniť v prípade, ak adresa
nehnuteľnosti nie je totožná s trvalým pobytom poplatníka / abban az esetben kell kitölteni, amennyiben
az ingatlan címe eltér a díjfizető állandó lakcímétől):
Obec/ falu: .............................................................................. Súpisné číslo/Házszám: .........................
Orientačné číslo/Épületjegyzékszám: ............................. Číslo bytu/Lakásszám: ..............................
Meno a priezvisko vlastníka nehnuteľnosti/Az ingatlan tulajdonosának családi és utóneve:
…..........................................................................................................................................................
Korešpondenčná adresa/postacím:

□ adresa trvalého pobytu/ állandó lakhely címe

□ adresa prechodného pobytu / átmeneti lakhely címe
□ iná/más: PSČ/postai irányítószám ...............................
Mesto/Obec/ Város/Község: .........................................................
Ulica/číslo/ Utca/házszám: ..........................................................
Osobné údaje daňovníka sú v zmysle zákona NR SR č. 563/2009 Z. Z.. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predmetom daňového tajomstva
a môžu byť spracované výlučne na účely daňového konania.
Az adófizető személyi adatai az adókezelésről szóló 2009. évi 563.törvény (adóeljárási rend) és egyéb
más törvények módosítása és későbbi módosításai értelmében az adótitok hatálya alá tartoznak és
kizárólag az adó eljárásban használhatók

Meno/utónév

Priezvisko,
titul/családi név,
titulus

rodné číslo/
személyi szám

druh pobytu/Lakhely
fajtája
T = trvalý/állandó
P=
prechodný/átmeneti
U = oprávnený užívateľ
nehnut./az inagatlam
jogosult használója

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dôvod zmeny, zániku: /označiť x / Változás oka / jelölje x-vel

□narodenie/születés, □úmrtie/elhalálozás,
□odsťahovanie mimo obce Horny Bar /TP, PP/ elköltözés Felbár község területéről
iné zmeny/egyéb változás:....................................................................................................................

Meno a
priezvisko/
Családi és utónév

dátum
narodenia/
születés ideje

dôvod
zmeny/változás
oka

na adresu/címre

dátum: vzniku/
zmeny/zániku:
keletkezés/változá
s/megszűnés
időpontja

Vyhlásenie poplatníka/Díjfizető nyilatkozata:
Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné a som si vedomý/á
právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Som si vedomý/á, že zodpovedám
aj za nahlásenie všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku aj za osoby, za ktoré som prevzal
plnenie povinnosti poplatníka.
Aláírásommal igazolom, hogy minden feltüntetett adat a valóságnak megfelel, és egyben tisztában
vagyok a valótlan és nem teljes adatok feltüntetésének jogi következményeivel. Tudom, hogy
felelősséggel tartozom minden olyan adat bejelentésért, amely azon személyekre eső hulladékkezelési díj
összegének kiszámításához szükséges, akik helyett átvállaltam a díjfizetési kötelezettség teljesítését.

Dátum:
............................................................
podpis poplatníka/díjfizető aláírása
Informácie/Információk:
1. Formulár doručte písomne alebo osobne na adresu: Obec Horny Bar, 930 33 Horny Bar 184
A formanyomtatványt írásban vagy személyesen a következő címre lehet benyújtani: Felbár község,
930 33 Felbár 184
Číslo telefónu/ telefonszám: 0918 34 44 94, web: www.hornybar.sk
/ocuvarjuova@hornybar.sk

