Príloha č. 1
podať v dvoch origináloch

MESTO TREBIŠOV
MESTO (adresa sídla)

Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov

I. Poplatník/zástupca

IČO: 00331996
DIČ: 2020773590

Telefón:

Meno a priezvisko
Adresa:
Rodné číslo
Celkový počet osôb v nehnuteľnosti

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady pre IBV
podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Trebišov o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aktuálne účinného ku dňu podania tohto oznámenia

oznamuje poplatník/zástupca Mestu Trebišov
vývoz*

zmenu vývozu*

ukončenie vývozu*

*nehodiace sa preškrtnite

zberných nádob využívaných pre účely množstvového zberu komunálnych odpadov na území Mesta
Trebišov s účinnosťou od ..................... nasledovne:
Adresa umiestenia
zbernej nádoby

Frekvencia
odvozov 1)

Počet
odvozov 2)

Objem nádoby
v litroch 3)

Počet nádob

Ročný poplatok v €
za zbernú nádobu 4)

1) uveďte jednu z nasledovných možností: 1 x týždenne; 1x za dva týždne; 1x za mesiac (len pre osamelo žijúce fyzické osoby)
2) uveďte jednu z nasledovných možností: 52 (pri 1 x týždenne); 26 (pri 1x za dva týždne); 12 (1x za mesiac)
3) uveďte jednu z nasledovných možností: 110 l; 120 l
4) doplní správca miestneho poplatku

V Trebišove dňa .........................
___________________________
poplatník/zástupca
Platiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú
uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.
Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle
https://www.trebisov.sk, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

