Príloha č. 1

Obec Tekovské Nemce
Daň za ubytovanie
na 1 osobu a prenocovanie
v zmysle VZN č. 3/2021 zo dňa 15.12.2021 o miestnych daniach
vo výške 0,20 eur

Príloha č. 2

Zúčtovanie dane za ubytovanie
Platiteľ dane ....................................................................................
Adresa prevádzky ...........................................................................
Zúčtovacie obdobie.................................................
Počet osôb ...............................................................
Počet prenocovaní ..................................................
Výpočet dane ...........................................................
Daň v eurách ...........................................................
Prehlasujem, že uvedené skutočnosti sú pravdivé. V prípade zistenia nepravdivých údajov, bude správca dane
postupovať v zmysle §21, odst. 1 písm f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Pri prevzatí skontrolovaná daň s knihou ubytovaných, účtovný stav súhlasí - nesúhlasí.

v Tekovských Nemciach, dňa ........................

Odovzdal .........................................

Prevzal : ........................................

Príloha č. 3

Priznanie k poplatku za odpad - FO
za rok 2022
Platiteľ poplatku ............................................................dátum nar. .................
(Uviesť meno a priezvisko osoby, ktorá bude platiť poplatok za rodinu.)

Adresa trvalého pobytu .......................................................................................
Adresa skutočného pobytu .................................................................................
(Osoby trvalo prihlásené na jednej adrese, skutočne bývajúce na inej adrese.)

Počet osôb spolu vrátane platiteľa .....................
Údaje o rodinných príslušníkoch ............................................................

...........................

(meno, priezvisko, dátum nar.

............................................................

...........................

príp. adresu trvalého pobytu)

............................................................

...........................

............................................................

...........................

............................................................

...........................

…........................................................

…......................

,

Nárok na úľavu v zmysle VZN č. 3 /2021 vo výške 5,00 €/ na žiaka, resp. študenta:
Žiak, resp. študent študujúci a bývajúci mimo trvalého bydliska nad 15 rokov
(Uviesť meno, priezvisko študenta, pri požadovanej úľave predložiť doklad o štúdiu.)
.............................................

.........................................

Nárok na úľavu v zmysle VZN č. 3 /2021 v pomernej výške 1/365/ na osobu :
Osoba prihlásená na trvalý pobyt na území obce, ak sa nezdržiava na území obce, po
predložení príslušných dokladov.
(Uviesť meno, priezvisko osoby, predpoklad. dĺžku pobytu mimo územia štátu, resp. obce.)
............................................

... ….......................................

Týmto prehlasujem, že biologicky rozložiteľné odpady zo zelene a kuchynské odpady z mojej domácnosti
likvidujem kompostovaním na domácom kompostovisku umiestnenom na nehnuteľnosti, ktorej som vlastníkom.
Prehlasujem, že uvedené skutočnosti sú pravdivé. V prípade zistenia nepravdivých údajov, bude správca dane
postupovať v zmysle §21, odst. 1 písm f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v priznaní k poplatku za odpad (Zákon č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov). Správca poplatku použije uvedené údaje len pre spracovanie miestneho poplatku za
komunálny odpad.

v Tekovských Nemciach, dňa ................................

...........................................
Podpis

Príloha č. 4

Priznanie k poplatku za odpad - FO podnikateľ
za rok 2022
Meno a priezvisko podnikateľa ..........................................................................
IČO: ...........................

DIČ: ...........................

č. tel.: .....................

Trvalý pobyt podnikateľa .........................................................................................................
Obchodné meno: ......................................................................................................................
Miesto podnikania: ...................................................................................................................
Názov banky: ................................................Číslo bankového účtu: ....................................
1.) pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom je
podnikateľ, podľa priemerného počtu osôb pripadajúcich na určené obdobie, ktoré sú s poplatníkom
v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom obdobnom vzťahu, neznížený o počet osôb, ktorí majú
v meste trvalý alebo prechodný pobyt, pri ktorých činnosti vzniká komunálny odpad. Ak je
poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu sa započítava aj táto osoba.
Názov prevádzky ....................................................... dátum zriadenia prev. ...................
Počet zamestnaných osôb vrátane osoby, ktorá je štatutár. orgánom ..................................
Názov prevádzky ....................................................... dátum zriadenia prev. ...................
Počet zamestnaných osôb vrátane osoby, ktorá je štatutár. orgánom ..................................
2.) pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom je
podnikateľ, podľa priemerného počtu osôb, ktorí sú s poplatníkom v pracovno-právnom vzťahu,
inom obdobnom vzťahu a priemerného počtu ubytovaných osôb pripadajúcich na určené obdobie
v rozhodujúcom období. Do tohto počtu osôb sa
nezapočítavajú osoby s trvalým alebo
prechodným pobytom v meste. Do počtu osôb sa započítavajú aj osoby, ktoré tvoria jeho štatutárny
orgán a ak je poplatníkom fyzická osoba – podnikateľ, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba.
Sídlo prevádzky ................................................................. dátum zriadenia prev. ................
Počet osôb a dní ubytovaných v období od 1.1.2021 do 31.12.2021 ...................................
Prehlasujem, že biologicky rozložiteľné odpady zo zelene a kuchynské odpady likvidujem kompostovaním na
domácom kompostovisku na nehnuteľnosti,ktorej som vlastníkom.
Prehlasujem, že uvedené skutočnosti sú pravdivé. V prípade zistenia nepravdivých údajov, bude správca dane
postupovať v zmysle §21, odst. 1 písm f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v priznaní k poplatku za odpad ( Zákon č. 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov). Správca poplatku použije uvedené údaje len pre spracovanie miestneho poplatku za
komunálny odpad.

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

...........................................
Podpis podnikateľa

Príloha č. 5

Priznanie k poplatku za odpad - PO
za rok 2022
Názov právnickej osoby ...........................................................................................................
IČO: ...........................

DIČ: ...........................

č. tel.: .................................

Sídlo .......................................................................................................................
Miesto podnikania: ...............................................................................................
Názov banky: ...................................................Číslo bankového účtu: ..................................
1.) pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom je
právnická osoba, podľa priemerného počtu osôb pripadajúcich na určené obdobie, ktoré sú
s poplatníkom v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom obdobnom vzťahu, neznížený o počet osôb,
ktorí majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt, pri ktorých činnosti vzniká komunálny odpad. Ak
je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu sa započítava aj táto osoba.
Názov prevádzky ....................................................... dátum zriadenia prev. ...................
Počet zamestnaných osôb vrátane osoby, ktorá je štatutár. orgánom ..................................
Názov prevádzky ....................................................... dátum zriadenia prev. ...................
Počet zamestnaných osôb vrátane osoby, ktorá je štatutár. orgánom ..................................
2.) pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom je
právnická osoba, podľa priemerného počtu osôb, ktorí sú s poplatníkom v pracovno-právnom
vzťahu, inom obdobnom vzťahu a priemerného počtu ubytovaných osôb pripadajúcich na určené
obdobie v rozhodujúcom období. Do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby s trvalým alebo
prechodným pobytom v meste. Do počtu osôb sa započítavajú aj osoby, ktoré tvoria jeho štatutárny
orgán a ak je poplatníkom fyzická osoba – podnikateľ, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba.
Sídlo prevádzky ................................................................. dátum zriadenia prev. ................
Počet osôb a dní ubytovaných v období od 1.1.2021 do 31.12.2021 ...................................
Prehlasujem, že biologicky rozložiteľné odpady zo zelene a kuchynské odpady likvidujeme kompostovaním .
Prehlasujem, že uvedené skutočnosti sú pravdivé. V prípade zistenia nepravdivých údajov, bude správca dane
postupovať v zmysle §21, odst. 1 písm f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v priznaní k poplatku za odpad (Zákon č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov). Správca poplatku použije uvedené údaje len pre spracovanie miestneho poplatku za
komunálny odpad.

V ............................., dňa .............................

.........................................
podpis a pečiatka

Príloha: 6

Priznanie k poplatku za odpad
(iní vlastníci nehnuteľnosti bez trvalého pobytu príp. chatári)
za rok 2022

Platiteľ poplatku ............................................................ dátum nar. ...................................

Adresa trvalého pobytu .......................................................................................................
(ulica, č. domu, PSČ, mesto)

Adresa nehnuteľnosti v obci Tekovské Nemce
...............................................................................................................................

Týmto prehlasujem, že biologicky rozložiteľné odpady zo zelene a kuchynské odpady z mojej domácnosti
likvidujem kompostovaním na domácom kompostovisku umiestnenom na nehnuteľnosti, ktorej som vlastníkom.
Prehlasujem, že uvedené skutočnosti sú pravdivé. V prípade zistenia nepravdivých údajov, bude správca dane
postupovať v zmysle §21, odst. 1 písm f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v priznaní k poplatku za odpad(Zákon č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov). Správca poplatku použije uvedené údaje len pre spracovanie miestneho poplatku za
komunálny odpad.

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

Výpočet:

...........................................
podpis

