Otisk podacího razítka úřadu

MĚSTO STÁRKOV
Městský úřad
Stárkov č.p. 82, 549 36

Ohlašovací povinnost
k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
V souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou města č.18/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
oznamuji
vznik
změnu
zánik
poplatkové povinnosti k výše uvedenému místnímu poplatku z titulu přihlášení k pobytu.
I.

Poplatník

Jméno a příjmení:
Adresa trvalého pobytu:

Datová schránka:

II.

Rodné číslo:
Ulice:

Číslo:

Obec:

PSČ:

E-mail1:

Tel1:

Adresát na doručování informace o poplatku

Jméno a příjmení:

Datum narození:
Ulice:

Číslo:

Obec:

PSČ:

Adresa trvalého pobytu:

Kontaktní adresa:
(pokud se liší od adresy TP)2
Souhlasím se společnou evidencí. Podpis:

1

Nepovinné údaje – telefonní a e-mailový kontakt slouží pro neformální komunikaci správce poplatku
s poplatníkem. Na e-mail mohou být zasílány platební údaje a jiné informace vztahující se k místnímu poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství.
2
Zvolíte-li kontaktní adresu, písemnosti, které bude správce poplatku doručovat, budou zasílány na tuto
adresu. Každou změnu je nutné vždy hlásit.

III.

Změna poplatkové povinnosti (uveďte datum a důvod):

Změna
ke dni:

IV.

Důvod:

Zánik poplatkové povinnosti ke dni (uveďte datum a důvod):

Zánik ke
dni:

Důvod:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
a v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů - GDPR také ve veřejném zájmu. Předpokládaná doba zpracování
je po dobu trvání poplatkové povinnosti a po dobu lhůty pro stanovení a placení poplatku. Poté budou
poskytnuté osobní údaje předmětem skartačního řízení. Proti tomuto zpracování můžete podat
námitku. Více informací o zpracování osobních údajů najdete na webových stránkách statutárního
města Jihlavy.
Ve Stárkově, dne:

Podpis poplatníka nebo jeho zástupce:

Další údaje (vyplní úřad)

UPOZORNĚNÍ K DORUČOVÁNÍ SPRÁVCI POPLATKU
Podání v této věci můžete učinit:
- osobním doručením formuláře na podatelnu Městského úřadu ve Stárkově
- prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Městský úřad Stárkov, Stárkov 82,
549 36
- prostřednictvím datové schránky poplatníka, ID datové schránky Město Stárkov: uyybp7b
- e-mailem na adresu pernicova@starkov.cz se zaručeným elektronickým podpisem. Nebude-li
e-mailové podání opatřeno zaručeným elektronickým podpisem poplatníka, je poplatník povinen
toto podání do 5 dnů opakovat jedním z výše uvedených způsobů. Pokud tak poplatník neučiní,
hledí se na podání zaslané bez zaručeného elektronického podpisu, jako by nebylo učiněno.

