
                                                                                                                 

  Městys Nový Hrozenkov
     Nový Hrozenkov 454, 756 04 Nový Hrozenkov

Registrace poplatníka k místnímu poplatku z komunálních odpadů
(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

komunálních odpadů (dále jen „poplatek“)dle obecně závazné vyhlášky městyse Nový Hrozenkov č. 2/2020)

A. Žadatel   (osoba, která odvádí poplatek za domácnost):                                               

Jméno a příjmení: …………………………………………    Datum narození: ..........................

Adresa trvalého pobytu:……………………………………………………………………………...

Telefon: ………………………………..    E-mail: ………………………………………………….

Rodné číslo: ………………………………

B.  Úhrada místního poplatku z komunálních odpadů za kalendářní 
rok……………..za tyto osoby:

Jméno a příjmení Datum narození, adresa trvalého pobytu
pouze v případě, že se liší od adresy

trvalého pobytu žadatele.

□

□

□

□

□

□

Pokud je některá s uvedených osob studentem a je během roku ubytovaná na internátě nebo 
vysokoškolské koleji, zakřížkujte kolonku u jeho jména. 
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Pokud je osoba studující je třeba tuto skutečnost doložit správci poplatku, pokud tak nebude učiněno nebude 
mu úleva poskytnuta. Prázdná pole v tabulce proškrtněte zleva doprava. 

C.  Způsob úhrady poplatku :*

a) □ v hotovosti na podatelně městyse Nový Hrozenkov

b) □ z účtu číslo (uveďte Vaše číslo účtu)………………………………………………………………
Vzkaz pro příjemce: „Odpady (rok) – Vaše jméno a příjmení, č.p. popř. č.e. a počet osob za kolik je 
poplatek hrazen. 

V souladu s § 5 zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších 
předpisů, dávám svým vlastnoručním podpisem souhlas, aby Úřad městyse Nový 
Hrozenkov, v souvislosti s touto registrací zpracovával, shromažďoval a uchovával osobní 
a citlivé údaje, týkající se mé osoby a osob uvedených v žádosti o registraci.

V případě,  že jsem já  a osoby uvedené v této žádost  o registraci  z důvodů uvedených
v obecně závazné vyhlášce č. 4/2019 Čl. 6 odst. 2 a) až g) osvobozeni nebo mě a osobám
uvedeným v této žádosti dle Čl. 6 odst. 3 náleží úleva od poplatku, pak tuto skutečnost
doložím správci poplatku při podání registrace a každý následující kalendářní rok až do
zániku úlevy nebo osvobození od poplatkové povinnosti.

Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) se všemi skutečnostmi, týkající se poplatku.
A zároveň prohlašuji, že jsem uvedl(a) přesné, pravdivé a úplné údaje. Jsem si vědom(a) 
toho, že pokud by mnou uvedené informace byly obráceny v opak, budu čelit všem z toho 
vyplývajícím právním následkům.

V                                                  dne……………                  ……..……….………………
                                                                                                    Podpis žadatele

*zakřížkujte vhodnou variantu
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Číslo účtu Úřadu městyse Nový Hrozenkov na který bude platba za odpady hrazena: 1765309389/0800
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