
Prílohy k VZN č. 1/2020 
 
1. Oznámenie vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady a o prevzatí plnenia povinností poplatníka – fyzickej osoby – platenia miestneho poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

2. Oznámenie* vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady – právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ. 
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Príloha č. 1 VZN č. 1/2020 
 

OZNÁMENIE  
VZNIKU,  * ZÁNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI ZA KOMUNÁLNE ODPADY 

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY A O PREVZATÍ PLNENIA POVINNOSTÍ 
POPLATNÍKA – FYZICKEJ OSOBY – PLATENIA MIESTNEHO POPLATKU ZA 

KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
 

 

A) Poplatník  
Meno a priezvisko, titul: ........................................................................................................................ 
 
Adresa trvalého pobytu: ........................................................................................................................ 
 
Dátum narodenia: ................................. 
 
 
Meno a priezvisko, titul, dátum narodenia zákonného zástupcu poplatníka mladšieho ako 15 rokov: 
 
................................................................................................................................................................ 
 
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 oznamujem obci Hradisko, že 

dňom: ........................................ mi  

* vznikla,  * zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

Poplatková povinnosť  

*vznikla,  * zanikla  

z dôvodu: : 

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

 
Podľa § 77 ods.7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem obci Hradisko, že som 

prevzal plnenie povinností poplatníka za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za 

nasledovných členov našej spoločnej domácnosti: 

(uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, vzťah k poplatníkovi ) 

-............................................................................................................................................... 

-............................................................................................................................................... 

-............................................................................................................................................... 

-............................................................................................................................................... 

-............................................................................................................................................... 

Poučenie: Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť 
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všetky skutočnosti rozhodujúce pre  výpočet poplatku. 
 
C) Vyjadrenie súhlasu  
Súhlasím so spracovaním osobných údajov a beriem na vedomie poskytnuté informácie v súvislosti 
so spracovaním osobných údajov. 
Súhlasím so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho prílohách 
v informačnom systéme prevádzkovateľa: Obec Hradisko, Hradisko 39, 059 71  Hradisko, IČO 
00326216, pre účely evidencie, spracovania údajov a vyrúbenia poplatku. Právnym základom 
spracúvania osobných údajov je súhlas so spracovaním osobných údajov. Doba poskytnutia tohto 
súhlasu je 10 rokov. Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na 
uzatvorenie zmluvy. Som si vedomý/vedomá, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/oprávnená 
písomne kedykoľvek odvolať, som si vedomý/vedomá práva požadovať od prevádzkovateľa prístup 
k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na 
vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve 
namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov a práve 
podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov 
v zmysle vzoru uverejneného na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR. 
Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách pravdivé. 
 
 
 
 
 
V ................................ dňa ........................... 
         ............................. 
         podpis poplatníka 
*nehodiace sa preškrtnúť 
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        Príloha č. 2 VZN č. 1/2020 (podnikateľ) 
OZNÁMENIE  

* VZNIKU,  * ZÁNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI ZA KOMUNÁLNE ODPADY 
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY – PRÁVNICKÁ OSOBA, FYZICKÁ OSOBA - 

PODNIKATEĽ 
 
A) Poplatník – právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ: 
 
Názov alebo obchodné meno: ............................................................................................................... 
 
Sídlo alebo miesto podnikania: ............................................................................................................. 
 
PO - IČO: ............................... DIČ: .................................... FO – rodné číslo ............................... 
 
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 oznamujem obci Hradisko, že 

dňom: ........................ mi * vznikla, * zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

Poplatková povinnosť *vznikla, * zanikla 
z dôvodu:  
................................................................................................................................................................ 
Zároveň oznamujem údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 ods. 3 zák. 582/2004 Z. z.: 

 priemerný počet zamestnancov: ...................... 
 priemerný počet ubytovaných osôb: ................... 
 priemerný počet miest určených na poskytovanie reštauračných, kaviarenských alebo iných 

pohostinských služieb: ........................ 
 
V prílohe Vám predkladám doklady potvrdzujúce uvádzané údaje: 
................................................................................................................................................................ 
(list vlastníctva, kúpnu alebo nájomnú zmluvu, živnostenský list, rozhodnutia štátnej správy alebo 
samosprávy vzťahujúci sa na predmet dane, a pod. ) 
 
 
Poučenie: Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť 
všetky skutočnosti rozhodujúce pre  výpočet poplatku. 
 
C) Vyjadrenie súhlasu  
Súhlasím so spracovaním osobných údajov a beriem na vedomie poskytnuté informácie v súvislosti 
so spracovaním osobných údajov. 
Súhlasím so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho prílohách 
v informačnom systéme prevádzkovateľa: Obec Hradisko, Hradisko 39, 059 71  Hradisko, IČO 
00326216, pre účely evidencie, spracovania údajov a vyrúbenia poplatku. Právnym základom 
spracúvania osobných údajov je súhlas so spracovaním osobných údajov. Doba poskytnutia tohto 
súhlasu je 10 rokov. Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na 
uzatvorenie zmluvy. Som si vedomý/vedomá, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/oprávnená 
písomne kedykoľvek odvolať, som si vedomý/vedomá práva požadovať od prevádzkovateľa prístup 
k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na 
vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve 
namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov a práve 
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podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov 
v zmysle vzoru uverejneného na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR. 
Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách pravdivé. 
 
 
 
 
 
 
V ................................ dňa ........................... 
 
 
         ............................. 
         podpis poplatníka 
 
*nehodiace sa preškrtnúť 
 


