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Mestský úrad Komárno/ Komáromi Városi Hivatal 
Komunálny odbor/ Városüzemeltetési Főosztály       
                                                                                                                                              ...................................... 
                                                                                                        Evidenčné číslo poplatníka 
                     A díjbefizető nyilvántartási száma:  
 

O H L Á S E N I E 
VZNIK  /  ZMENA  / ZÁNIK  poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad 

pre fyzické osoby podnikajúce a právnické osoby 
v zmysle § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

v nadväznosti na VZN č. 16/2019 Mesta Komárno o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
a v zmysle § 4 ods.4 písm. g) VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

B E J E L E N T É S 
Települési hulladék díjbefizetési kötelezettségének KEZDETE / MÓDOSÍTÁSA / MEGSZŰNÉSE 

vállalkozó fizikai személyek és jogi személyek számára 
a helyi adókról valamint települési és kisebb építkezési hulladékokért kivetett helyi díjakról szóló 582/2004 sz. törvény 80 §, alapján, 

a helyi adókról valamint települési és kisebb építkezési hulladékokért Komárom város által kivetett helyi díjakról szóló 16/2019 sz. kötelező 
érvényű rendelet (KÉR) és a települési és kisebb építkezési hulladékokkal való gazdálkodásról szóló 9/2016 sz. KÉR 4 § 4 bek., g) pont 

alapján 
 
 

Vznik  /  Zmena  /  Zánik* poplatkovej povinnosti( dátum)   od  ........................... 
      (* nehodiace sa prečiarkne) 

                         A díjbefizetési kötelezettség Kezdete / Módosítása / Megszűnése (dátum) ......................... -tól 
      (a nem megfelelőt húzza át) 

 
Pôvodca komunálneho odpadu 

A települési hulladék termelője 

Obchodné meno:  .......................................................................................................................................................................... 

Üzleti név 

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

Székhely 

Štatutárny zástupca: ..................................................................................... IČO:…..................………. Tel.č.:  ….......………… 

Vezető tisztségviselő                                                                                      Stat. Számjel                     Tel.sz. 

ADRESA PREVÁDZKY (pôvodná):  .......................................................................................................................................... 
ÜZEMEGYSÉG CÍME (eredeti) 
NOVÁ ADRESA PREVÁDZKY : ................................................................................................................................................. 
AZ ÜZEMEGYSÉG ÚJ CÍME 
ZRUŠENIE PREVÁDZKY na adrese : ....................................................................................................................................... 
ÜZEMEGYSÉG MEGSZÜNTETÉSE a.....................................................................................................................cím alatt. 
 
Druh podnikateľskej aktivity (bližšie vysvetlenie predmetu podnikania): ....................................................................................... 
Vállalkozói tevékenység típusa (a vállalkozás tárgyának részletesebb ismertetése) 
 ...................................................................................................................................................................................................... 

Pôvodca komunálneho odpadu je majiteľom / nájomcom  nehnuteľnosti, v ktorej sa plní poplatková povinnosť. 
A hulladéktermelő annak az ingatlannak, amelyre a díjbefizetési kötelezettség vonatkozik: tulajdonosa / bérlője 
 
 
Určenie podmienok odvozu komunálneho odpadu v zmysle § 4 ods.4 písm. b) a c) VZN č. 9/2016 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 
A települési és kisebb építkezési hulladékokkal való gazdálkodásról szóló 9/2016 sz. KÉR 4 §, 4 bek., g) pont szerinti 
feltételek meghatározása. 
 

110/120 l   .............. ks – KO  frekvencia vývozu* týždenne 1x,  týždenne 2x, týždenne 5x, 
1x za 2 týždne, 1x za  mesiac** 

110/120 l   .............. db – települési hulladék  elszállítás gyakorisága 
hetente 1x,  hetente 2x, hetente 5x, 1x 2 
hetente , havonta 1x  

1 100 l     .............. ks – KO  frekvencia vývozu* týždenne 1x  ,  týždenne 2x  , týždenne 5x 

1 100 l     .............. db – települési hulladék  elszállítás gyakorisága hetente 1x,  hetente 2x, hetente 5x 
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Umiestnenie zbernej nádoby (mimo verejného priestranstva):  ................................................................................................. 
A gyűjtőedény elhelyezése (közterületen kívül) 
 
Informácie: V zmysle § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v nadväznosti na VZN č. 16/2019 platiteľ poplatku je povinný správcovi dane v rámci oznamovacej povinnosti ohlásiť všetky skutočnosti potrebné na 
vyrubenie poplatku a to do jedného mesiaca: 
 a.) odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti; 
 b.) odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti; 

 c.) odo dňa skončenia určeného obdobia, ak v priebehu tohto obdobia došlo k zmene už ohlásených údajov. 
 
Tájékoztatás: A helyi adókról valamint települési és kisebb építkezési hulladékokért kivetett helyi díjakról szóló 582/2004 sz. törvény 80 §, alapján, a 
16/2019 sz. KÉR értelmében a díjbefizető köteles a bejelentési kötelezettség keretében bejelenteni a díjszabáshoz szükséges minden körülményt :  
 a.) a díjfizetési kötelezettség keletkezésétől; 
 b.) a díjfizetési kötelezettséget befolyásoló körülmény bekövetkezésétől; 
 c.)  a megadott időszak lejártától, amennyiben ezen időszak során a már bejelentett adatok megváltoztak 
számított egy hónapon belül 
 
V Komárne  dňa ................................ 
Komárom, dátum 
 

.......................... ........................... ............................... ....................................... ........................... 
pôvodca odpadu vlastník 

nehnuteľnosti 
Komunálny odbor MsÚ organizácia vykonávajúca 

odvoz komunálneho odpadu 
správca poplatku 

hulladéktermelő ingatlantulajdonos Városi Hivatal, 
Városüzemeltetési 

Főosztály  

a települési hulladék 
elszállítását végző szervezet 

a díj kezelője 

                                                                                                          
Prílohy: 
1. Kópia výpisu z obchodného registra, alebo kópia výpisu zo živnostenského registra 
2. Kópia nájomnej zmluvy, alebo kópia LV 
*   hodiace zakrúžkovať,** Interval 1x za mesiac je možné voliť len v prípade, ak pôvodca neprodukuje biologicky rozložiteľný odpad 
Mellékletek: 
1. Cégnyilvántartási kivonat, ill. magánvállalkozói nyilvántartási kivonat másolata 
2. A bérleti szerződés vagy a tulajdonlap másolata 
 a megfelelőt karikázza be, a havonta 1x gyakoriság csak akkor választható, ha a hulladéktermelő nem termel biológiailag lebontható 
hulladékot 
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D O H O D A 
O ODVÁDZANÍ POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY V  ZMYSLE 

§ 77 ODS. 6 ZÁKONA Č. 582/2004 Z.Z. O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA 

KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY V  ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV  
 

M E G Á L L A P O D Á S 
TELEPÜLÉSI ÉS KISEBB ÉPÍTÉSI HULLADÉKOK ELSZÁLLÍTÁSI DÍJÁNAK BESZEDÉSÉRŐL 

A HELYI ADÓKRÓL VALAMINT TELEPÜLÉSI ÉS KISEBB ÉPÍTKEZÉSI HULLADÉKOKÉRT KIVETETT HELYI 

DÍJAKRÓL SZÓLÓ 582/2004 SZ. TÖRVÉNY 77 §, 6 BEK. ALAPJÁN 
 

 
Pôvodca komunálneho odpadu – poplatník 

A települési hulladék termelője – díjbefizető: 

 

 

Obchodné meno:  .......................................................................................................................................................................... 

Üzleti név 

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

Székhely 

Štatutárny zástupca:  ..................................................................................................................................................................... 

Vezető tisztségviselő 

IČO: ………………………… IČ DPH…………………… DIČ …………………………  tel.č.:  ………….. mobil:………………… 

számjel                        Közösségi adósz.             Adószám                               Tel.sz.                   mobil 

 

Adresa prevádzky:  ..............................................................  

Üzemegység címe 

Druh podnikateľskej aktivity / na aký účel sa nehnuteľnosť používa : ........................................................................................... 

Vállalkozói tevékenység típusa (a vállalkozás tárgyának részletesebb ismertetése) 

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

  
Vlastník nehnuteľnosti – platiteľ:  ................................................................................................................ 
Ingatlantulajdonos – fizető 
 
Adresa:  .................................................................................................................................................... 
Cím 
 
Rodné číslo / IČO: ........................................................ IČ DPH:  ............................................................. 

Személyi sz.. / Stat. Számjel                                          Közösségi adószám:   

 
 
sa dohodli, že poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vznikajúce v nehnuteľnosti v rámci 
činnosti poplatníka správcovi poplatku, Mestu Komárno odvedie priamo   p o p l a t n í k. 
  

V zmysle § 77 ods.6 zákona č. 582/2004 Z.z. o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov za odvedenie poplatku mestu  ručí platiteľ. 

megállapodtak, hogy az ingatlanon a díjbefizető tevékenysége által keletkező települési és kisebb építkezési hulladékok 
elszállítási díját a díj kezelőjének Komárom városnak közvetlenül a  díjbefizető  téríti meg. 
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A helyi adókról valamint települési és kisebb építkezési hulladékokért kivetett helyi díjakról szóló 582/2004 sz. 
törvény 77 §, 6 bek. és módosításai alapján a díj befizetéséért a fizető kezeskedik. 

 

 

 

V Komárne dňa ................................. 

Komáromban  

 

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

                               poplatník                                                                                                  platiteľ 
                        (pôvodca odpadu)                                                                                 (vlastník nehnuteľnosti) 
                              díjbefizető                     fizető 
                                                                                                                     (ingatlantulajdonos) 
 
 

HOREUVEDENÚ ČASŤ OHLÁSENIA, T.J. DOHODU VYPLNIŤ IBA V PRÍPADE  
ak poplatok za odvoz komunálneho odpadu bude platiť nájomca nehnuteľnosti správcovi poplatku. 

 
 

A BEJELENTÉS FENTI RÉSZÉT, VAGYIS A MEGÁLLAPODÁST CSAK ABBAN AZ ESETBEN 
töltse ki, ha a települési hulladékok elszállítási díját a díj kezelőjének az ingatlan bérlője fogja fizetni 

 
 


