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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91  Bratislava 3
Oddelenie  hospodárske a finančné
 02/49 253 254,  www.banm.sk




Oznámenie vzniku* -  zániku* daňovej povinnosti za 
užívanie verejného priestranstva
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 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ../2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


Osobné a identifikačné údaje		
Meno a priezvisko fyzickej osoby:   	   	________________________________________________
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby:	             ________________________________________________
Rodné číslo fyzickej osoby:			________________________________________________

Obchodný názov právnickej osoby/		
fyzickej osoby živnostníka:		            –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––Sídlo/miesto podnikania:	            	             ________________________________________________
IČO a DIČ:		                                       ________________________________________________
Zápis v registri                                                     ________________________________________________

Číslo telefónu/faxu/e-mail:			________________________________________________
Číslo povolenia, ktorým bolo užívanie verejného priestranstva povolené:   __________________________
Účel užívania verejného priestranstva:        ____________________________________________________
Miesto užívania verejného priestranstva (ulica, číslo parcely): ___________________________________
Povolené obdobie užívania verejného priestranstva                       od:  _____________    do:  ____________
Povolená výmera v m2:                                                                  __________________________________
Skutočné obdobie užívania verejného priestranstva:		  od:  _____________    do:  ____________
Skutočné výmera v m2:      					  __________________________________

*Nehodiace sa prečiarknite.

Týmto vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto oznámení sú pravdivé a správne. Som si vedomý právnych následkov nepravdivého alebo neúplného oznámenia.

V Bratislave, dňa ..........................				

								pečiatka a podpis daňovníka


Poznámka: Osobné údaje daňovníka sú podľa zákona č. 563/2009 Z.z. predmetom daňového tajomstva a môžu byť spracované výlučne na účely       daňového konania.                         		Príloha č. 2a)
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91  Bratislava 3
Oddelenie  hospodárske a finančné
 02/49 253 254,  www.banm.sk



													




Žiadosť fyzickej osoby o poskytnutie úľavy pre neobmedzený čas parkovania



Meno:
.................................................................................................................................................
Rodné číslo:
.................................................................................................................................................
Adresa:
.................................................................................................................................................




Dolu podpísaný/á žiadam o poskytnutie úľavy v zmysle VZN č.  /2016, zo dňa ............, podľa § 6 ods. 14 bod 1 písm. a).

Čestne vyhlasujem, že vozidlo s EČV ........................  nie je využívané na podnikateľské aktivity.



...............................................				                  ............................................
                 dátum							           podpis
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91  Bratislava 3
Oddelenie  hospodárske a finančné
 02/49 253 254,  www.banm.sk


													




Žiadosť fyzickej osoby o poskytnutie úľavy pre obmedzený čas parkovania



Meno:
.................................................................................................................................................
Rodné číslo:
.................................................................................................................................................
Adresa:
.................................................................................................................................................



Dolu podpísaný/á žiadam o poskytnutie úľavy v zmysle VZN č.  /2016, zo dňa ............,  podľa § 6 ods. 14 bod 1 písm. b).

Čestne vyhlasujem, že vozidlo s EČV ........................  nie je využívané na podnikateľské aktivity.

K žiadosti prikladám fotokópiu dodatkovej tabuľky s vyznačeným časom.




...............................................				                  ............................................
                 dátum							           podpis
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91  Bratislava 3
Oddelenie  hospodárske a finančné
 02/49 253 254,  www.banm.sk


													




Žiadosť právnickej osoby/fyzickej osoby živnostníka o poskytnutie úľavy pre obmedzený čas parkovania





Obchodné meno právnickej osoby/fyzickej osoby živnostníka:

.................................................................................................................................................
Sídlo:
.................................................................................................................................................
IČO:
.................................................................................................................................................
Zápis v registri:
.................................................................................................................................................



Žiadam Vás  o poskytnutie úľavy v zmysle VZN č.   /2016, zo dňa ............,  podľa § 6 ods. 14 bod 1 písm. c).


K žiadosti prikladám fotokópiu dodatkovej tabuľky s vyznačeným časom.






...............................................				                  ............................................
                 dátum							    podpis daňovníka




                         		Príloha č. 2d)
file_8.png


file_9.wmf



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91  Bratislava 3
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Žiadosť osoby s ťažkým zdravotným postihnutím o poskytnutie úľavy 



Meno:
.................................................................................................................................................
Rodné číslo:
.................................................................................................................................................
Adresa:
.................................................................................................................................................


Dolu podpísaný/á žiadam o poskytnutie úľavy v zmysle VZN č.  /2016, zo dňa ........,  podľa § 6 ods. 14 bod 1 písm. d).

K žiadosti prikladám fotokópiu:
	preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o výške miery funkčnej poruchy     v % aj s údajom, že úrad vyhovuje žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.





...............................................				                  ............................................
                 dátum							           podpis
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Žiadosť osoby s ťažkým zdravotným postihnutím o poskytnutie úľavy 



Meno:
.................................................................................................................................................
Rodné číslo:
.................................................................................................................................................
Adresa:
.................................................................................................................................................


Dolu podpísaný/á žiadam o poskytnutie úľavy v zmysle VZN č.  /2016, zo dňa ........,  podľa § 6 ods. 14 bod 1 písm. e).

K žiadosti prikladám fotokópiu:
	preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o výške miery funkčnej poruchy     v % aj s údajom, že úrad vyhovuje žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.





...............................................				                  ............................................
                 dátum							           podpis
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Žiadosť o poskytnutie úľavy 



Obchodné meno:
.................................................................................................................................................
Sídlo:
.................................................................................................................................................
IČO:
.................................................................................................................................................
Zápis v obchodnom registri:
.................................................................................................................................................



Žiadame Vás o  poskytnutie úľavy v zmysle VZN č.   /2016, zo dňa ............,  podľa § 6 ods. 14 bod 1 písm. f).

Záber verejného priestranstva je z dôvodu obnovy bytového domu (nevyhnutné opravy fasády, strechy, balkónov, zatepľovanie bytového domu) na ulici  ........................................... .

Zároveň k žiadosti prikladáme potvrdenie správcu bytového domu o prebiehajúcich prácach súvisiacich s obnovou bytového domu.







...............................................				                  ............................................
                 dátum					                 podpis a pečiatka daňovníka

                         		
 


													




Žiadosť poberateľa dávky v hmotnej núdzi o poskytnutie úľavy 



Meno:
.................................................................................................................................................
Rodné číslo:
.................................................................................................................................................
Adresa:
.................................................................................................................................................



Dolu podpísaný/á žiadam o poskytnutie úľavy v zmysle VZN č.  /2016, zo dňa ............,  podľa § 6 ods. 14 bod 1 písm. g).

Zároveň prikladám potvrdenie o tom, že som poberateľom dávky v hmotnej núdzi.




...............................................				                  ............................................
                 dátum							           podpis


