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M E S T O   S V Ä T Ý   J U R 

Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29,  900 21  Svätý Jur 

 

O Z N Á M E N I E 
v zmysle § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z.  

k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - poplatník 

s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Svätý Jur 
  VZNIK                            ZÁNIK                   ZMENA 

 

Poučenie: 

 Poplatník je povinný do 30 dní od vzniku poplatkovej povinnosti , prípadnej zmeny alebo zániku 

poplatkovej povinnosti oznámiť toto obci. 

 Vyplnené tlačivo je poplatník povinný doručiť mestu Svätý Jur, Prostredná 29. 

 Ak poplatník požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku  predloží súčasne s Oznámením doklady 

určené VZN mesta Svätý Jur č. 2/2017, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.   

 V prípade, že si  poplatník v stanovenom termíne nesplní oznamovaciu povinnosť bude mu uložená 

pokuta v zmysle  § 155 ods. 1 ) zákona č. 563/2009 Zb. 

 

Poplatník, ktorý preberá povinnosti za ostatných členov domácnosti – vlastník alebo nájomca  bytu 

/rodinného domu (nehodiace preškrtnite) 
 

Priezvisko: ......................................  Meno: ................................   rodné číslo  ......................... 
 

(V prípade, že niektorý z členov domácnosti chce samostatne plniť povinnosti poplatníka musí vyplniť 

samostatné tlačivo – Oznámenie) 

 

Adresa trvalého alebo prechodného pobytu poplatníka: 
 

Ulica: .......................................................  Orientačné č. ................. Číslo bytu: ................. 

Obec:........................................................   Telefón: .................................(nepovinný údaj) 
 

Identifikačné údaje osôb za ktoré  plní povinnosti poplatník (členovia domácnosti): 

 

    Priezvisko              Meno               Dátum            Pobyt            Dátum vzniku,       Poznámka 

                                                          narodenia                               zániku, zmeny 

                                                                                                          
1  ............................   ...................    ................     ..................     .....................    ....................... 

2  ............................   ...................    ................     ..................     .....................    ....................... 

3  ............................   ...................    ................     ..................     .....................    ....................... 

4  ............................   ...................    ................     ..................     .....................    ....................... 

5  ............................   ...................    ................     ..................     .....................    ....................... 

6  ............................   ...................    ................     ..................     .....................    ....................... 

7  ............................   ...................    ................     ..................     .....................    ....................... 

Poplatník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné 

škody,  ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov. 

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účely poplatku za odpady podľa 

nariadenia EP a Rady 2016/679 o GDPR a v súlade so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov 

v znení neskorších predpisov. 

 

Dátum: .............................................                      Podpis :    ...................................................... 

 



 


