Príloha č. 2 k VZN č.6/2014

Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu
za KO a DSO č .............
uzatvorená medzi

1.

Mestom Nemšová,

J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová
IČO: 00311812 DIČ: 2021079797
zastúpené primátorom mesta

a
2.

Poplatníkom

Obchodné meno:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
Osoba oprávnená konať v mene platiteľa poplatku

Čl. 1
Predmet dohody
Mesto Nemšová ako správca dane podľa §1a písm. b) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
a §99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
uzatvára
na základe §81 ods. 1 zákona s použitím §77 zákona a
podľa ustanovení VZN č. ..../2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady
na území Mesta Nemšová,
s poplatníkom dohodu o
vývoze*

zmene vývozu*

ukončení vývozu*

*nehodiace sa preškrknite

Čl. 2
Obdobie platnosti dohody
1. Obdobie, na ktoré sa dohoda uzatvára: od ... / ... / 20.. do ... / ... /20..

Čl. 3
Výpočet poplatku
Adresa umiestnenia
zbernej nádoby(ulica,číslo)

Objem
zbernej
nádoby v
litroch

Počet
nádob

Frekvencia
vývozov

Sadzba
Poplatku
v eur/liter

Počet
vývozov

Celková výška poplatku v EUR:

Výška
poplatku

Čl. 4
Splatnosť poplatku
1. Poplatok je poplatník povinný uhradiť na účet Mesta Nemšová číslo účtu ........................
vedený.................................. pobočka Trenčín, konštantný symbol 0308, variabilný symbol
............ v jednej splátke.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Poplatník zodpovedá za zverenú nádobu na komunálny odpad. V prípade straty, poškodenia
alebo odcudzenia nádoby znáša v plnom rozsahu náklady Mesta Nemšová spojené
s dodaním novej nádoby.
2. Poplatník vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tejto dohode sú správne a úplné.
3. Táto dohoda sa vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál sa doručuje
poplatníkovi a jeden originál zostáva pre Mesto Nemšová.

V Nemšovej dňa .......................

..........................................................
primátor mesta

......................................................
štatutárny zástupca

