Ohlásenie na určenie miestneho poplatku za komunálne odpady
na rok 2020 pre mesto NITRA
1.) Identifikačné údaje platiteľa poplatku

Názov piatitela.

sfaré divadlo Karola Spišáka v Nitre

(Prílohou tohto ohlásenia je u podnikateľských subjektov doklad o oprávnení podnikať)
Adresa sídla.

ul. 7. pešieho pluku 1 Nitra
Adresa na doručovanie písomností: (vyplňuje sa iba ak sa líši od adresy sídla)

100:36103004

IČ DPH: 2021467976

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: SK73 8180 00000070 0031 1548

Kontaktná osoba:

Ing. Dana Vaňová

Telefón: 0907 559 828

Email: Dana.Vanova@sdn.sk
2.) Sadzba poplatku

Sadzba poplatku za 1 liter komunálnych a DSO
v roku 2020
3.) Možné typy nádob a intervaly vývozu
Typ nádoby na komunálny odpad
(objem v I)

Interval vývozu
(počet vývozov / počet dní)

0,020 EUR

120 I

240 I

1x14

1x14

Typ nádoby na komunálny odpad
(objem v I)

Interval vývozu
(počet vývozov / počet dní)
4.

1x7

2x7

3x7

5x7

1100 I

1x14

1x7

2x7

ľa

Z tabuľky 3.) vyberte typ nádoby a interval vývozu a zapíšte do tabuľky 4.)
Ak má platiteľ viac stanovíšť ako umožňuje zapísať tento formulár, zapíšte ich na samostatný list.

Adresa, stanovište nádoby*

SDKSvN - dvor od Jednoty SD

Typ
nádoby

120 I

Interval
vývozu

Počet ks

1

1-7

Dátum zmeny

1.6.2020

* Poznámky:
1. ) Ak odvoz KO bude zmluvne zabezpečený iným platiteľom poplatku (napr. vlastníkom, správcom nehnuteľnosti
a pod.), prílohou ohlásenia je zmluva, kde je táto skutočnosť dokladovaná.
2. ) Sem zaznačte aj prípadne iné skutočnosti (žiadosti o pristavenie, odobratie nádob, zmeny cyklov vývozu, typov
nádob a pod.)

5. ) Práva a povinnosti platiteľa poplatku_________________________________________ ____________
a. ) Platiteľ poplatku je povinný platiť poplatok na základe tohto ohlásenia v zmysle VZN č 11/2014
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení a v znení
dodatku č. 1, 2 a dodatku 3 /uznesenie č. 334/2019-MZ, účinné od 1.1.2020/. Zmeny už ohlásených
identifikačných údajov, je potrebné oznámiť správcovi poplatku do jedného mesiaca, odkedy zmena
nastala. Poplatok je platiteľ poplatku povinný uhradiť do 31.3. zdaniteľného obdobia, resp. ak bude
poplatok vyrubený po 31.3. zdaniteľného obdobia, platiteľ je povinný uhradiť poplatok do 15 dní odo dňa
doručenia predpisu na zálohové platby.
b. ) Zmeny typov nádob, intervalov vývozu resp. ukončenie prevádzky je platiteľ povinný ohlásiť 5 dní
vopred, formou zmeny ohlásenia.
c. ) Platiteľ je povinný sa riadne starať o prenajatú nádobu na odpad, je zodpovedný za stratu a poškodenie
nádob na odpad, ktoré sú vo vlastníctve správcu poplatku. Pri strate, odcudzení alebo zničení nádoby
na odpad je platiteľ povinný prenajatú nádobu správcovi poplatku nahradiť.
d. ) Je zakázané ukladať drobný stavebný odpad do 1201, 2401 a 11001 nádob. Nádoby nesmú byť
preťažované.
e. ) V deň vývozu je platiteľ poplatku povinný zabezpečiť, prístup na stanovištia nádob na odpad.
f. ) Je zakázané ukladať odpad mimo nádob na to určených.
g. ) Platiteľ poplatku je oprávnený uplatniť reklamáciu vývozu odpadu do 24 hodín, v opačnom prípade
reklamácia nebude akceptovaná.
h. ) Platiteľ poplatku je povinný dodržiavať ostatné ustanovenia VZN č 11/2014 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi v platnom znení (aktuálne znenia www nitra.sk)
6. ) Sankcie
a. ) Podľa §§ 154 a 155 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. (Daňový poriadok) v znení neskorších predpisov,
ak si daňový subjekt nesplní registračnú alebo oznamovaciu povinnosť, správca poplatku mu uloží
pokutu najmenej 5 EUR a najviac 3 000 EUR.
b. ) Za nedodržanie ustanovení VZN č 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v platnom znení a VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi v platnom znení Mesto Nitra uloží pokutu v prípade právnickej osoby a fyzickej
osoby oprávnenej na podnikanie do výšky 6 638,78 EUR v súlade s § 27b ods.2 zák. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

7.) Kontakty
Ohlásenie doručte, prípadné zmeny týkajúce sa vývozu, vyúčtovaní a predpisov platieb za KO a DSO riešte:

Nitrianske komunálne službv. s.r.o.. Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra, fakturacia@nks.sk, 037/
6516210 (Pondelok - Piatok 6.00 - 14.00)
Záležitosti týkajúce sa úhrad a preplatkov platieb za KO a DSO riešte:

Mestský úrad v Nitre, Odbor miestnych daní a poplatkov, Štefánikova 60, 950 06 Nitra, 037 / 6502 314
(Pondelok - Piatok 8.00 - 14.00)

Dátum: 1.6.2020

Dátum:

Platiteľ poplatku:

Správca poplatku:

staré divadlo

ó
V Z-------r-........................

■

