
VYPLŇUJTE ČITATEĽNE A ÚPLNE 

 
 
 
Mesto Komárno 
nám. gen. Klapku 1 
945 01 Komárno  
 
 
 
Vec   
OZNÁMENIE   vzniku, zániku poplatkovej povinnosti, alebo zmeny v identifikačných a iných 
údajoch poplatníka miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
 
 
Meno a priezvisko:  ..............................................................................................................................  
dátum nar.  
 
Bydlisko:   .............................................................................................................................  
 
Rozhodnutie:   ..............................................................................................................................  
 
Oznámenie nasledovných údajov:  
 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................  
 
 
V ......................................, dňa ......................  
 
 

Podpis: ............................  
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 



za pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v žiadosti zodpovedá žiadateľ 

 

Informácie pre poplatníkov: 

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

„1)  Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti 
do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a 

a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu 
(ďalej len "identifikačné údaje"); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 aj identifikačné 
údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo 
písm. c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania 
a identifikačné číslo, 

b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,  

c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú 
zníženie alebo odpustenie poplatku. 

 2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu 
zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.“ 

§ 154 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov - Správne delikty 

„(1) Správneho deliktu sa dopustí ten, kto 
c) nesplní oznamovaciu povinnosť v ustanovenej lehote“ 

§ 155 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov - Pokuty 

„(1) Správca dane uloží pokutu  
d) od 30 eur do 3 000 eur za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. c); ak je správcom dane obec, 
uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane alebo poplatku, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 
000 eur,  
 
(13) Uložením pokuty nezanikajú povinnosti, za porušenie ktorých bola pokuta uložená, ak tento zákon 
neustanovuje inak.“ 
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