Obec Veľký Blh, Obecný úrad Veľký Blh, Družstevná 354, 980 22 Veľký Blh
IČO: 00319198, DIČ: 2021230530

Oznámenie daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva
podľa VZN obce Veľký Blh č. 3/2012

Daňovník:
Meno a priezvisko fyzickej osoby / Názov firmy alebo obchodné meno:
......................................................................................................................................................
Dátum narodenia fyzickej osoby / IČO:
......................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby / Sídlo, miesto podnikania:
......................................................................................................................................................
Kontaktné údaje - telefónne číslo, fax. č., mailová adresa:
......................................................................................................................................................
Týmto oznamuje správcovi dane užívanie verejného priestranstva nasledovne:
Účel užívania verejného priestranstva:
 ambulantného predaja občerstvenia, resp. ambulantnej pohostinskej činnosti
s podávaním alkoholických nápojov (0,20€)
 pre účely ambulantného predaja potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny
a poskytovania občerstvenia, resp. pohostinskej činnosti bez podávania alkoholických
nápojov, gaštanov, kvetov, tekvicových jadierok, vianočných stromčekov (0,20€)
 na poskytovanie ambulantných služieb (napr. brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi, kľúčové služby, čistenie peria a pod.)
(0,20€)
 za celoročné užívanie verejného priestranstva pred trvalou prevádzkovou jednotkou
(napr. letná terasa, stojan na bicykle a pod (0,05€)
 za užívanie verejného priestranstva, od 31. dňa, na skládku, umiestnenie ostatných
stavebných a iných zariadení, stavbárske lešenie, stavebný materiál, palivá,
veľkoobjemové kontajnery, ... (0,04€)
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa počíta za každý aj začatý m 2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
Miesto užívania verejného priestranstva (adresa, č. parcely, presnejší popis miesta):
......................................................................................................................................................
Výmera plochy užívania verejného priestranstva:

........................... m2

Deň vzniku a zániku užívania verejného priestranstva: od ....................... do .......................
Daňovník týmto čestne prehlasuje a svojim podpisom oznámenia potvrdzuje, že všetky údaje
uvedené v oznámení sú pravdivé, úplné a správne a že si je vedomí právnych následkov
v prípade podania nepravdivého, neúplného a nesprávneho oznámenia.
Daňovník po zániku užívania verejného priestranstva je povinní verejné priestranstvo dať
do pôvodného stavu, alebo prípadnú škodu uhradiť.
Vo Veľkom Blhu, dňa .................................. ....
 Zaškrtnúť vhodné políčko

.....................................
podpis daňovníka (a pečiatka)

