Právnická osoba                          Fyzická osoba – podnikateľ                      Mestský úrad Sabinov
pečiatka				pečiatka



Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

I.údaje o poplatníkovi – uviesť podľa platného živnostenského listu, výpisu z obchodného registra alebo inej registračnej listiny
Plné obchodné meno    

IČO                                                                               ulica, číslo
Miesto sídla                                                                   telefónne číslo

II. korešpondenčná adresa (uvedie poplatník, ak je iná ako uvedená v tab. č. I)
Priezvisko, meno, titul
Obchodné meno
Ulica, číslo
PSČ, Mesto





III. údaje o štatutárnych zástupcoch
Priezvisko, meno, titul

Adresa

Telefón 1                                                                        telefón 2
e-mail                                                                             fax

Priezvisko, meno, titul

Adresa

Telefón 1                                                                        telefón 2
e-mail                                                                             fax

IV. údaje o nehnuteľnosti na území mesta vo vlastníctve alebo užívaní na iný účel ako na podnikanie
Nehnuteľnosť – názov
Presná adresa
Účel užívania
1.


2.


3.


4.



V. údaje o nehnuteľnosti na území mesta vo vlastníctve alebo užívaní poplatníka na podnikanie
Nehnuteľnosť – názov
Presná adresa
Účel užívania
1.


2.


3.


4.



VI. údaje pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu – vyplní poplatník

Variant A
Variant B
Variant C
ak poplatník vlastní alebo užíva nehnuteľnosť uvedenú na prvej strane ohlásenia a poskytuje v nej ubytovacie alebo zdravotné služby
Ak poplatník vlastní alebo užíva nehnuteľnosť uvedenú na prvej strane a poskytuje v nej reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby a do ukazovateľa produkcie sa nezapočítavajú údaje podľa variantu A
Ak poplatník vlastní alebo užíva nehnuteľnosť uvedenú na prvej strane a neposkytuje v nej ubytovacie, zdravotné, reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby
Priemerný počet osôb v pracovnom pomere, inom obdobnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, vrátane štatutárneho orgánu znížený o počet osôb, ktoré majú v meste Sabinov trvalý alebo prechodný pobyt

Priemerný počet osôb v pracovnom pomere, inom obdobnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, vrátane štatutárneho orgánu znížený o počet osôb, ktoré majú v meste Sabinov trvalý alebo prechodný pobyt

Priemerný počet osôb v pracovnom pomere, inom obdobnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, vrátane štatutárneho orgánu neznížený o počet osôb, ktoré majú v meste Sabinov
trvalý alebo prechodný pobyt

priemerný počet hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb znížený o počet osôb za rok 2014, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v Sabinove

Priemerný počet miest za rok 2014 určených na poskytovanie reštauračných, kaviarenských a iných pohostinských služieb






Začiatok prevádzkovania: ................................................................................


Poplatník, ktorý začal podnikať na území mesta Sabinov v priebehu zdaňovacieho obdobia, ohlási údaje podľa aktuálnej skutočnosti.









........................                             ....................................           ................................................
    V Sabinove                                           Pečiatka                                             Podpis poplatníka


