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FO                                                                                                                     

                        

                             
 

  Evidenčné číslo zapojenia: ............................ 
 
 

Oznámenie o vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti  
podľa zákona č. 582/2004 Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
(Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012) 

 

Fyzická osoba 

 

    vznik            zmena                         zánik    

        

A.  Identifikačné údaje poplatníka: 
 

Meno a priezvisko: ....................................................................................................Titul: .................................  

Rodné číslo: .......................................................................................................................................................... 

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

Adresa prechodného pobytu: ................................................................................................................................ 

Adresa na doručenie písomností: ......................................................................................................................... 

Telefón: .......................................................  E-mailová adresa: .......................................................................... 

Bankový účet, z ktorého sa bude plniť poplatková povinnosť:  

IBAN: ..................................................................................  BIC/SWIFT kód: ...................................................... 

Zástupca:  

Meno a priezvisko/Obchodné meno: ..................................................................................................................... 

Adresa trvalého pobytu/ sídlo: ............................................................................................................................... 

Telefón: ......................................................... E-mailová adresa: ......................................................................... 

Správca alebo spoločenstvo pre  bytový dom: ................................................................................................ 

Obchodné meno správcu/ názov spoločenstva: ................................................................................................... 

Sídlo: ..................................................................................................................................................................... 

Zastúpený: ............................................................................................................................................................ 

Telefón: .........................................................  E-mailová adresa: ........................................................................ 

Bankový účet, z ktorého sa bude plniť poplatková povinnosť:  

IBAN: ...................................................................................... BIC/SWIFT kód: ................................................... 
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B.  Údaje o všetkých poplatníkoch, ktorí majú v nehnuteľnosti trvalý alebo prechodný pobyt, alebo sú     
oprávnení užívať predmetnú nehnuteľnosť: 

 
 Meno, priezvisko, titul Rodné číslo Adresa trvalého/prechodného pobytu 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

Poznámka:  
Správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome podľa zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov preukazuje údaje o poplatníkoch predložením kópie zmluvy o výkone správy s menným zoznamom poplatníkov 
v bytovom dome, ktorá tvorí prílohu oznámenia. 
 

C.  Vznik poplatkovej povinnosti odo dňa1:  
                                                                           .................................................................................................... 
 
podľa § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
 
Poplatníkom je:   

    vlastník                 nájomca alebo iný užívateľ         správca/spoločenstvo 
  
Odvozné miesto: .....................................................  Parcelné číslo: ................................. KÚ: ............................. 

Stanovište: ............................................................................................................................................................ 

Druh nehnuteľnosti: ............................................................................................................................................... 

Počet osôb užívajúcich predmetnú nehnuteľnosť:  ............................................................................................... 

 
Typ zbernej nádoby/kontajnera,  počet zbernej nádoby/kontajnera a interval odvozu: 
v súlade s § 9 VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v znení VZN č. 3/2018 
 

        zberná nádoba 110/120 l     počet: ................................ interval odvozu: ............................................... 

        zberná nádoba 240 l            počet: ................................ interval odvozu: ............................................... 

 

D.   Zmena poplatkovej povinnosti ku dňu 2:  
                                                                            ....................................................................................................... 

podľa § 80 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
 

Evidenčné číslo zapojenia: ............................................................. 

Odvozné miesto: .....................................................  Parcelné číslo: ................................ KÚ: ............................ 

Stanovište: ............................................................................................................................................................ 

Druh nehnuteľnosti: ............................................................................................................................................... 

 

1. Vznik poplatkovej povinnosti je správca nehnuteľnosti povinný preukázať relevantným dokladom preukazujúcim túto skutočnosť 
uvedeným v prílohe oznámenia (napr. list vlastníctva, výpis z OR, výpis z registra spoločenstiev, nájomná zmluva, zmluva 
o ubytovaní, zmluva o výkone správy a pod. ) 
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Dôvod zmeny: ....................................................................................................................................................... 

Druh požadovanej zmeny:  

 zmena identifikačných údajov poplatníka 
 
 zmena adresy prevádzky 
 
 iná zmena ................................................................................................................................................... 
 

Pôvodný typ zbernej nádoby/kontajnera,  počet zbernej nádoby/kontajnera a interval odvozu: 

       zberná nádoba 110/120 l     počet: ................... interval odvozu: ............................................................. 

       zberná nádoba 240 l            počet: ................... interval odvozu: ............................................................. 

 

Požadovaný typ zbernej nádoby/kontajnera,  počet zbernej nádoby/kontajnera a interval odvozu: 

       zberná nádoba 110/120 l     počet: ................... interval odvozu: ............................................................. 

       zberná nádoba 240 l            počet: ................... interval odvozu: ............................................................. 

 

E.   Zánik poplatkovej povinnosti ku dňu2:  
                                                                          ..................................................................................................... 
podľa § 80 ods. 2  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
 

Evidenčné číslo zapojenia: .................................. 

Odvozné miesto: ...............................................................  Parcelné číslo: ............................ KÚ: ...................... 

Stanovište: ............................................................................................................................................................ 

Druh nehnuteľnosti: ............................................................................................................................................... 

Dôvod zániku zapojenia: ....................................................................................................................................... 

 
F.   Údaje rozhodujúce na určenie poplatku: 
Údaje rozhodujúce na určenie poplatku sú uvedené v bodoch B, C, D tohto tlačiva. 
 
 

G.   Spôsob platby poplatku: 
        bezhotovostným prevodom na účet správcu poplatku 
 
        poštovým peňažným poukazom 
 
        v hotovosti do pokladne správcu poplatku (do výšky 300 eur) 
 
        prostredníctvom SIPO (len FO)       číslo SIPO: ....................................................................... 
 
        prostredníctvom SEPA inkasného príkazu1 
 

 

                                                           
 
2.    Zmenu a zánik poplatkovej povinnosti je správca nehnuteľnosti povinný preukázať relevantným dokladom preukazujúcim túto skutočnosť 

uvedeným v prílohe oznámenia (napr. úmrtný list, list vlastníctva,  výpis z OR, výpis z registra spoločenstiev, ukončenie nájomnej 
zmluvy, ukončenie zmluvy o ubytovaní, ukončenie zmluvy o výkone správy a pod.) 

 
3.    Poplatník zriaďuje SEPA inkasný príkaz v banke na základe údajov od správcu  poplatku 
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 Zoznam príloh: 
 

............................................................................................................................................................... 
 
 

............................................................................................................................................................... 
 
 

............................................................................................................................................................... 
 
 

............................................................................................................................................................... 
 
 

 Poučenie 

Poplatník je povinný oznámiť obci vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa jej vzniku v 
súlade s ust. § 77 a § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komnunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Oznámenie je možné podať u správcu 
poplatku osobne alebo na adrese: Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Oddelenie 
miestnych daní, poplatkov a licencií,  Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 5. Poplatník, ktorý nemôže vystupovať 
samostatne, musí byť zastúpený svojim zákonným zástupcom, opatrovníkom alebo splnomocneným 
zástupcom v rozsahu písomného plnomocenstva. V prípade podania oznámenia elektronickými prostriedkami, 
podáva sa prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu verejnej správy a musí byť podpísané 
kvalifikovaným elektronickým podpisom tej osoby, ktorá ho podáva podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. 
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak 
je oznámenie podávané elektronickými prostriedkami a nebolo podané spôsobom podľa § 13 odsek 5 
daňového poriadku alebo bolo podané telefaxom, je potrebné ho doručiť správcovi poplatku písomne 
najneskôr do piatich dní odo dňa jeho podania. 
 

 

 

 

 

 

 

Dátum oznámenia: ...................................         
     
 
 
 

.................................................... 
                                                                                                     označenie a  podpis poplatníka 
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Poplatník, ako dotknutá osoba, zároveň berie na vedomie, že Hlavné mesto SR Bratislava, ako 
prevádzkovateľ spracúva ostatné osobné údaje na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, za účelom plnenia povinností na úseku poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia 
povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci (najmä súdnym exekútorom, súdom, 
notárom, správcom konkurznej podstaty, správe katastra nehnuteľností, peňažným ústavom, Sociálnej 
poisťovni, Finančnému riaditeľstvu, daňovým úradom, prokuratúre, orgánom činným v trestnom konaní). 
Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom 
pláne prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup 
k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo 
na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie týkajúce sa 
spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na stránke hlavného 
mesta https://bratislava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov alebo osobne na pracovisku prvého kontaktu 
hlavného mesta.  
 
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. Neposkytnutie osobných údajov má za následok 
nemožnosť plnenia zákonnej povinnosti. 
 
 

 

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

 

 
Svojím podpisom udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: adresa na doručenie 
písomností, číslo telefónu, e-mailová adresa, údaje o bankovom účte, z ktorého sa bude plniť 
poplatková povinnosť, za účelom plnenia povinností na úseku poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. Súhlas udeľujem na obdobie, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.  
Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle čl. 15 až 22 nariadenia          č. 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 
21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
hlavne svojho práva udelený súhlas odvolať a to zaslaním žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa alebo 
prostredníctvom elektronickej pošty na adresu mojepravo@bratislava.sk. Všetky informácie podľa čl. 13 
nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
mi boli riadne poskytnuté.  
 
Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.  
         

        

 
 

 
 
V Bratislave dňa: 

 
                        

....................................... 
                                                 podpis 
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