Mesto

Holíč

Bratislavská 5, 908 51 Holíč
Všetkým organizáciám, podnikom, zariadeniam v meste
VEC: Poskytnutie údajov
Mesto Holíč, v zastúpení PhDr. Zdenka Čambala, primátora mesta, Vás žiada o poskytnutie
údajov – počet zamestnancov vo Vašej firme, prevádzke, zariadení na území mesta Holíč.
Tento údaj požaduje mesto ako správca daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v zmysle zákona č. 582/2004 v znení neskorších predpisov a VZN č. 115. V zmysle § 80
tohto zákona je poplatník povinný do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti oznámiť údaje potrebné
k správnemu vyrubeniu poplatku, ako aj zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie
poplatku a zánik poplatkovej povinnosti.
Návratku si môžete stiahnuť aj na mestskej webovej stránke www.holic.sk.
Návratku žiadame vrátiť obratom na adresu:

Mesto Holíč, finančné oddelenie, Bratislavská 5, 908 51 Holíč.
Spolu s návratkou zaslať kópiu nájomnej zmluvy o prenájme podnikateľských priestorov,
resp. výpis z listu vlastníctva.
Ing. Jana Vaneková v.r.
vedúca finančného oddelenia

Návratka
IČO
Firma – presný názov – podľa živnost./obchodného registra
Adresa sídla firmy – podľa živnosten./obchodného registra
Korešpondenčná adresa firmy
Názov a adresa prevádzky v meste
Meno zodpovednej osoby
Dátum začatia /zmeny/ ukončenia/ prevádzky v meste *
Počet zamestnancov /pokiaľ je zamestnancom
podnikateľ platí počet zamestnancov 1/

samotný

Číslo telefónu, e-mailová adresa
* vyhovujúce zakrúžkovať

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v priznaní k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady sú pravdivé a som si vedomý /a/ právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých alebo
nesprávnych údajov.

V………………….dňa…………………Podpis…………………….Pečiatka ………………
Tel.: 034/ 3210523

fax: 034/6682212

e-mail: natalia.sebestova@holic.sk

web: www.holic.sk

VEC
Oznámenie - čas predaja a prevádzky služieb
Dolupodpísaný ………………………………………………………………………………
Oznamujem čas predaja a prevádzky služieb
Názov prevádzky : …………………………………………..…………………………………….
Miesto prevádzky: …………………………………………...……………………………………
Predmet podnikania : ………………………………………………………………………..
Navrhovaný prevádzkový čas :
Pondelok: …………………………………………………………………………………………
Utorok:

………………………………………………………………………………………….

Streda:

…………………………………………………………………………………………

Štvrtok

………………………………………………………………………………………….

Piatok:

…………………………………………………………………………………………

Sobota:

…………………………………………………………………………………………

Nedeľa: ……………………………………………………………………………………
*Navrhovaný prevádzkový čas musí byť v súlade s VZN č. 109/2019 mesta Holíč.

…………………………………………………

podpis + pečiatka

