Obec Losiná
Losiná 11, 332 04, Nezvěstice, okr. Plzeň-město

________________________________________________________________

REGISTRACE K POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
REKREAČNÍ OBJEKT
místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů

přihláška / změna
vyplňte hůlkovým písmem nebo strojem
stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci
datum pořízení (nabytí právní moci zápisu do katastru nemovitostí)
číslo evidenční / číslo popisné
parcelní čísla pozemků

osoby s vlastnickým právem ke stavbě
příjmení a jméno
rodné číslo

trvalý pobyt

telefon

1.
2.
3.
4.
stanovení společného plátce poplatku*
obec
ulice

PSČ
č. p.

kontaktní adresa společného plátce, pokud není shodná s adresou trvalého pobytu
obec
PSČ
ulice

č. p.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro správu místního poplatku za komunální odpad.

„SOUHLASÍM S USTANOVENÍM MÉ OSOBY JAKO SPOLEČNÉHO PLÁTCE VÝŠE UVEDENÉHO POPLATKU“

Datum podání_______________

*pokud má k výše uvedené stavbě vlastnické právo více osob

_______________________
podpis společného plátce

Obecné informace
Další informace získáte:
Obec Losiná, Losiná 11, 332 04 Nezvěstice
Věra Lišková, správa místních poplatků
Tel/Fax: 377 916 216, e-mail: obec@losina.cz , www.losina.cz

Odevzdání registrace
Registraci k místnímu poplatku za komunální odpad lze odevzdat osobně v kanceláři obecního úřadu
v úředních hodinách Po a St v době 8:00 – 12:00 a 18:00 – 20:00 hodin, v ostatních dnech po domluvě.
Pokud bude registrace zaslána poštou, je nutné doložit kopii smlouvy s vyznačenou doložkou zápisu na
katastr nemovitostí, kterou došlo ke změně majitele nemovitosti.

Úhrada místního poplatku za komunální odpad
Má-li k rekreační stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Vlastníci si stanoví společného zástupce pro platbu
poplatku.
Po odevzdání přihlášky a zaevidování do registru plátců poplatku za komunální odpad bude osobě uvedené
jako společný plátce doručena poštovní poukázka k úhradě místního poplatku za komunální odpad, pokud
nebude poplatek zaplacen při odevzdání registrace hotově v pokladně úřadu.

