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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, ktorý je oprávnený užívať 

alebo užíva nehnuteľnosť - byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, 

ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, TTP na iný účel ako na podnikanie 

 
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, PSČ 900 21 

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

určené VZN 2/2017 Mesta Svätý Jur  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: 

 

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

Názov, obchodné meno:.......................................................................................................... 

...............................................................................................................  IČO  ....................... 
 

(Ak má nehnuteľnosť viac spoluvlastníkov, môžu si určiť zástupcu, ktorý bude ručiť za vybraný poplatok. 

 Ak k určeniu zástupcu nedôjde, určí ho správca poplatku.) 

 

Adresa trvalého pobytu poplatníka/ Sídlo firmy (majiteľa nehnuteľnosti) 

 

Ulica: .......................................................  Orientačné č. ...................... PSČ: .............. 

 

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

Identifikácia nehnuteľnosti: 

 

Ulica: ............................................................... Orientačné č: ............ Obec:........................................ 

 

Katastrálne územie:....................................  Parcelné č.: ............... 
 

Dátum nadobudnutia /zániku vlastníctva nehnuteľnosti: ............................................ 
 

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. 

 

Vo Svätom Jure ............................................             ................................................... 


