
              Mesto Stará Turá
                                Mestský úrad ul. SNP 1/2, 916 01  Stará Turá 

                                                                                      PO a FO - podnikateľ

               
O Z N Á M E N I E

k miestnemu  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady

  Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, Zákon č. 563/2009 Z.z. 
o správe daní  ( daňový poriadok) v z.n.p. a zák. NRSR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení 
neskorších predpisov

na rok .............

I.ODDIEL – údaje o poplatníkovi

Obchodné meno firmy podľa živnostenského listu alebo výpis z obchodného registra

Sídlo firmy: _________________________________________________________________

Ulica a číslo, názov obce, PSČ:

IČO:_________________ IČ DPH __________________

Štatutárny zástupca
Meno a priezvisko

Číslo telefónu: ____________________________

Prevádzka
Adresa prevádzky:



II. ODDIEL-ÚDAJE a VÝPOČET POPLATKU VO FIRME A V ICH PREVÁDZKACH 
LEN NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ TURÁ A V PRIĽAHLÝCH OSADÁCH

Druh podnikateľskej činnosti        ..................................................
Počet zamestnancov                      ..................................................
Počet  lôžok, kapacita reštaurácie ..................................................

Objem zbernej              frekvencia vývozu      Sadzba poplatku        Nádoba/rok
                     nádoby v litroch           €/liter                       zaokrúhlené na 2
                                                                                         desatinné miesta

do 110                             l x týždenne                  0,0247                     197,34
do 110                            2 x týždenne                  0,0247                     394,68
do 110                            1 x za 2 týždne              0,0247                       98,67
do 110                             l x za 3 týždne              0,0247                       64,52
do 1100                          1 x týždenne                  0,01107                  1 521,52
do 1100                          2 x týždenne                  0,01107                  3 043,04

Týmto Vás žiadame o vyznačenie príslušnej formy vývozu komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov a doručenie oznámenia k plateniu poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na mesto Stará Turá, SNP 1/2,  916 01 Stará Turá. Ako prílohu 
žiadame doložiť fotokópiu výpisu z obchodného registra, príp. živnostenského registra.

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú pravdivé a som si vedomý (á) právnych 
následkov nepravdivého alebo neúplného priznania.

                                                                    
                                                                                   podpis a pečiatka právnickej osoby
                                                                                       fyzickej osoby-podnikateľa

V ........................... dňa .....................
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