
 
 
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v meste Zlaté Moravce dňa: 01. 12. 2011 
 
VZN vyvesené na úradnej tabuli v meste Zlaté Moravce dňa 16. 12. 2011 
 
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01. 01. 2012 
 
 Mestské zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov  v y d á v a  pre územie mesta Zlaté Moravce toto 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 11/2011 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta 
 Zlaté Moravce 

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobne podmienky určovania a vyberania 
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území 
mesta Zlaté Moravce.    

2. Zdaňovacím   obdobím    miestneho    poplatku za   komunálne  odpady a drobné stavebné 
odpady je kalendárny rok. 

     
Článok 2 

Predmet poplatku 
1)   Predmetom poplatku sú komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, 

ktoré vznikajú na  území mesta Zlaté Moravce. 
 

Článok 3 
Poplatník 

1) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platí poplatník, ktorým je: 
a) fyzická osoba, ktorá má v meste Zlaté Moravce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo 

ktorá je na území mesta Zlaté Moravce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový 
priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, 
vinicu, ovocný sad, trvalý trávny  porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok 
v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný 
v katastri nehnuteľností ako vodná plocha, 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území mesta Zlaté Moravce  na iný účel ako na podnikanie, 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
mesta Zlaté Moravce  na účel podnikania. 

2)  Ak má osoba podľa odseku 1  písm. a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, 
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v meste 
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo 
prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej 
časti obce. 

3) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho 
vzťahu s poplatníkom podľa odseku 1, ak na jeho základe 
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a)  užíva  priestory  nehnuteľnosti  vyhradené  na  prechodné  ubytovanie  v zariadení  na  to   
určenom, 

b)  je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, 
 
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného 

obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju  užíva aj 
poplatník, alebo 

d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre   poplatníka 
práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti 
produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady. 

 
Článok 4 

Platiteľ poplatku 
1)  Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok ručí: 

a)   vlastník nehnuteľnosti, 
b)  ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, 

poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, 
ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,  

c)  správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto (ďalej len 
„platiteľ“).  

      d)  ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, mesto určí spomedzi vlastníkov alebo              
spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre mesto vyberie. 

2)  Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu  odvedie priamo   poplatník; 
za odvedenie poplatku ručí platiteľ. 

3)  Ak viacero poplatníkov podľa čl. 3 odseku 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie   
povinností      poplatníka môže za ostatných členov domácnosti prevziať na seba jeden z nich. 
Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti 
poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného 
prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky 
alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti 
poplatníka, povinná písomne oznámiť mestu. 

 
Článok 5 

Určenie poplatku a sadzba poplatku 
1) V meste Zlaté Moravce sa poplatok určuje nasledovne pre: 

a) fyzické osoby ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní za obdobie jedného 
kalendárneho roka, počas ktorého má alebo bude mať poplatník podľa článku 3 ods. 1 
písm. a) v meste Zlaté Moravce trvalý pobyt  

b) fyzické osoby s prechodným pobytom, vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti na bývanie 
alebo rekreáciu, v prípade keď nie je prihlásený v meste Zlaté Moravce na trvalý pobyt vo 
výške 8 eur na obdobie jedného kalendárneho roka 

c) právnické osoby a podnikateľov podľa článku 3 ods. 1  písm. b) a c) je zavedený 
množstvový zber a poplatok sa určí ako súčin frekvencie odvozov, počtu zberných nádob, 
sadzby poplatku uvedenej v ods. 4 tohto nariadenia a  objemu zbernej nádoby, ktorú 
poplatník užíva. 

2) Sadzba poplatku pre fyzické osoby je stanovená vo výške 0,0438 eura na osobu a kalendárny 
deň, čo predstavuje po zaokrúhlení 16 eur za obdobie celého jedného kalendárneho roka. Ak 
poplatník plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí 
v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov spoločnej domácnosti. 

3) Pri vzniku poplatkovej povinnosti u fyzických osôb v priebehu kalendárneho roka sa vyrubí 
poplatok za obdobie, počas ktorého poplatková povinnosť vznikla, sadzbou podľa     ods. 1 
písm. a). 
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4) Správca dane stanovuje sadzby poplatkov pre množstvový zber pre osoby uvedené v ods. 1 
písm. c) nasledovne: 
a) 0,0155 € / l pri zbernej nádobe s objemom 110 l 
b) 0,0081 € / l pri zbernej nádobe s objemom 1 100 l 

5)  Sadzba poplatkov podľa odsekov 2 a 4 nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce 
na      zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob pripadajúcich na jeden 
liter, dm3 alebo kilogram týchto odpadov ( pri množstvovom zbere ) alebo pripadajúcich na 
priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených 
jedným poplatníkom v meste za jeden kalendárny deň, ak mesto zabezpečuje zhodnocovanie 
týchto odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy mesta zo zhodnotenia. 

 
Článok 6 
Ohlásenie 

1) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti platiť 
poplatok odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako 
aj od skončenia obdobia určeného mestom , za ktoré platil poplatok, v prípade, ak  došlo 
k zmene už ohlásených údajov, písomne ohlásiť mestu  

a) ak sa jedná o fyzickú osobu: svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého 
pobytu, adresu prechodného pobytu, 

b)  ak sa jedná o právnickú osobu alebo podnikateľa : názov alebo obchodné meno, sídlo 
alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO) 

c)  identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa článku 4 ods. 3 
d)  údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa článku 5 spolu s ohlásením predloží aj 

doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie 
poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku 

2)  Poplatník je oprávnený podať mestu  ohlásenie aj v prípade, ak: 
a) zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, 
b) žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať. 

3)  Ohlásenie sa podáva na  tlačive, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1a) a 1 b). 
4)  Poplatník, ak sa jedná o právnickú osobu alebo podnikateľa, sa môže zapojiť do množstvového 

zberu a uzatvoriť dohodu o podmienkach vývozu a skládkovaní komunálneho odpadu 
a drobného stavebného odpadu s Technickými službami mesta Zlaté Moravce do 31. 01. 2012, 
v ktorej si určí frekvenciu odvozov, počet  a objem zberných nádob, ktorú bude užívať v súlade 
so zavedeným systémom zberu odpadu.  

      Ak poplatková povinnosť vznikne v priebehu kalendárneho roka, poplatník sa môže zapojiť do 
množstvového zberu vyplnením ohlásenia vzniku poplatkovej povinnosti pre právnické osoby 
a uzatvorením dohody s Technickými službami mesta Zlaté Moravce, do 30 dní od vzniku 
poplatkovej povinnosti ( čl. 6 ods. 5 )       

5)   Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v článku 3 : 
a) fyzická osoba sa prihlásila k trvalému alebo prechodnému pobytu v meste Zlaté Moravce 

alebo začala užívať nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť uvedenú v článku 3 ods. 1 
písm. a), 

b)  právnická osoba, ktorá začala užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný 
účel ako na podnikanie, 

c)  podnikateľ, ktorý začal užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel 
podnikania. 

6)  Poplatková povinnosť zaniká: 
a) prevodom alebo prechodom vlastníctva nehnuteľnosti na území mesta do vlastníctva inej 

osoby, 
b) zrušením trvalého alebo prechodného pobytu na území mesta, 
c) zánikom nájomného vzťahu pri nehnuteľnosti na území mesta, 
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7)  Zánik poplatkovej povinnosti je poplatník povinný oznámiť mestu do 30 dní odo dňa kedy 
nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti. 

 
 
 

Článok 7 
Vyrubenie a splatnosť poplatku 

1)  Poplatok mesto: 
a) vyrubí platobným výmerom pre fyzické osoby   s uvedením sadzby poplatku na obdobie 

celého kalendárneho roka, 
b) vyrubí rozhodnutím pre právnické osoby a podnikateľov zapojených do množstvového 

zberu vydaným po ukončení štvrťroka na základe podkladov z Technických služieb mesta 
Zlaté Moravce. 

Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok vychádza mesto 
z posledných jemu známych údajov. 

2)  Splatnosť poplatku u fyzických osôb je: 
a) poplatok do 20 € je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  platobného 

výmeru, 
b) poplatok nad 20 €  je splatný v dvoch rovnakých splátkach a to prvá splátka do 15 dní odo 

dňa nadobudnutia právoplatnosti  platobného výmeru,  druhá splátka do 30. septembra 
príslušného kalendárneho roka, 

c) ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrubený poplatok je 
splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, pokiaľ 
správca dane neurčí v platobnom výmere splatnosť poplatku inak. 

3)  Vyrubený poplatok možno zaplatiť naraz aj v prípade, ak je vyšší ako je uvedené v ods. 2 písm. 
b). 

4)  Splatnosť poplatku u právnických osôb a podnikateľov je do 15 dní od doručenia  rozhodnutia. 
5) Ak mesto na základe vlastného zistenia alebo na základe ohlásenia poplatníka zistí, že nastala 

skutočnosť, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške, alebo že nastali 
skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, 
upraví výšku poplatku v nasledujúcom období. 

6) Poplatok sa platí bezhotovostným prevodom na účet Mesta Zlaté Moravce, poštovým 
poukazom, prípadne  v hotovosti v pokladni správcu dane do 300 eur. 

7) Spôsob zabezpečenia ako aj vymáhania nedoplatkov vykoná správca miestneho poplatku 
v súlade s platnými právnymi predpismi.  

 
Článok 8 

Zníženie poplatku 
1) Mesto poskytne zníženie miestneho poplatku: 

a)  občanom – jednotlivcom v hmotnej núdzi vo výške 50 % z ročnej sadzby poplatku, táto 
skutočnosť sa dokladuje potvrdením z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 
31.01.bežného kalendárneho roka 

b) študentom stredných škôl a vysokých škôl študujúcim v SR mimo územia  Zlatých 
Moraviec  vo výške 50 % z ročnej sadzby poplatku. Táto skutočnosť sa dokladuje 
potvrdením o návšteve školy a o ubytovaní, resp. o prechodnom pobyte v mieste štúdia do 
31.01. bežného kalendárneho roka. V prípade, že študent navštevuje 1. ročník od 
septembra kalendárneho roka a do septembra sa zdržiaval na trvalom pobyte, sa  táto úľava 
neposkytne. 

c) občanom starším ako 70 rokov vo výške 30 % z ročnej sadzby poplatku ( vek dovŕšený 
k 01.01. daného kalendárneho roka ) bez dokladovania danej skutočnosti. 

d) občanovi za obdobie prechodného pobytu v inom meste pri ponechaní si trvalého pobytu 
v meste Zlaté Moravce na základe potvrdenia obecného (mestského) úradu o prechodnom 
pobyte v inej obci (meste) a úhrade poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 



 

 5

odpady v mieste prechodného pobytu vo výške 50 % z ročnej sadzby poplatku. Danú 
skutočnosť je potrebné dokladovať do 30.06. bežného kalendárneho roka. 

e) držiteľom Preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím vo výške 30 % z ročnej 
sadzby poplatku, ktorých mesačný príjem dvojice nepresiahne 600 € a jednotlivca 305 €. 
Táto skutočnosť sa dokladuje fotokópiou Preukazu ŤZP a dokladovaním príjmu dvojice, 
alebo jednotlivca do 31.01.bežného kalendárneho roka. 

2) Poplatníci si môžu uplatniť nárok na zníženie poplatku na základe žiadosti alebo v hlásení 
o vzniku poplatkovej povinnosti doložením dokladov preukazujúcich dôvody na poskytnutie 
úľavy  najneskôr do 31. januára bežného kalendárneho roka ( okrem zníženia podľa písm. d),  
pričom doklady je nutné predkladať každoročne. Tieto doklady nie je možné nahradiť čestným 
prehlásením. Poplatník môže požadovať v príslušnom kalendárnom roku len jeden typ úľavy. 

3) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku v súlade s čl. 8 
ods. 1. podaním žiadosti a doložením príslušných dokladov, nárok na zníženie poplatku na toto 
zdaňovacie obdobie zaniká. 

 
Článok 9 

Odpustenie poplatku 
1) Mesto poplatok odpustí občanovi za obdobie: 

a) dlhodobého pobytu v zahraničí (viac ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov) na základe 
potvrdenia od zamestnávateľa  alebo  školy na dobu uvedenú v potvrdení o dĺžke 
zamestnania, resp. štúdia, pracovného povolenia alebo potvrdenia o pobyte na území iného 
štátu. Poplatník doloží s dokladom aj jeho preklad do slovenského jazyka. Osobám 
pracujúcim v zahraničí ako napr. au-pair, potvrdenie vystavené fyzickou osobou ktorá ich 
zamestnáva, neslúži ako hodnoverný doklad pre odpustenie poplatku. 

b) počas ktorého neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 po sebe 
nasledujúcich   dní na základe potvrdenie od príslušnej obce, v ktorej sa zdržiava spolu 
s potvrdením o zaplatení poplatku, potvrdenia o dlhodobom pobyte v ústavoch 
zdravotníckej alebo sociálnej starostlivosti. 

c)   vojenskej základnej služby , na základe potvrdenia územnej vojenskej správy 
d) užívania nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom na území inej obce, pri ponechaní si trvalého 

pobytu v meste Zlaté Moravce, po predložení dokladu o jej vlastníctve a o úhrade poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v danej obci. 

e) výkonu trestu odňatia slobody dlhšej ako 6 mesiacov, táto skutočnosť sa dokladuje 
potvrdením z nápravno-výchovného ústavu. 

2) Poskytnutie oslobodenia si poplatník uplatňuje na základe písomnej žiadosti alebo ohlásenia 
o vzniku poplatkovej povinnosti s doloženými hodnovernými dokladmi v príslušnom 
kalendárnom roku.  

3) Zníženie poplatku a odpustenie poplatku nemožno poskytnúť poplatníkovi, ktorý neuhradil 
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za predchádzajúce 
kalendárne roky. 

 
Článok 10 

Zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 
Primátor mesta na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch môže 
poplatok v príslušnom kalendárnom roku znížiť aj pod najnižšiu sadzbu, alebo môže poplatok 
odpustiť. Žiadosti na zníženie príp. odpustenie poplatku s doloženými hodnovernými dokladmi 
posudzuje finančná komisia a na jej odporúčanie rozhodne vo veci primátor mesta. 

Článok 11 
Vrátenie poplatku 

Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol poplatok 
vyrubený platobným výmerom, je mesto povinné vrátiť pomernú časť poplatku rozhodnutím do 30 
dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, 
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najneskôr však do 60 dní od skončenia mestom určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. 
Mesto nie je povinné vrátiť preplatok nižší ako 3 €. 
Ak poplatník uhradil vyšší poplatok ako bol povinný uhradiť, správca poplatku preplatok vyšší ako 
3 eura vráti na základe žiadosti poplatníka do 30 dní od podania žiadosti. V prípade, ak poplatník 
o vrátenie preplatku nepožiada, môže správca poplatku započítať preplatok ako platbu do 
nasledujúceho poplatkového obdobia 
 
 
        

Článok 12  
                                                                 Záverečné ustanovenia 
1) Správu miestneho poplatku vykonáva mesto Zlaté Moravce prostredníctvom primátora mesta 

a poverených pracovníkov mesta Zlaté Moravce. 
2) Pokiaľ toto všeobecne záväzné nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu poplatku 

a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZNm č. 6/2005 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce 
v plnom rozsahu v znení jeho novelizácií. 

4) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce bolo schválené Mestským 
zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce  dňa 15.12.2011 a nadobúda účinnosť dňa  01. januára 
2012. 

 
   
 
 

       Ing. Peter Lednár, CSc.   
                                                                                                 primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7

Príloha 1a) 
 
 
 

OHLÁSENIE VZNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI PRE FYZICKÉ OSOBY 
 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

meno, priezvisko, adresa poplatníka 
 

Mesto Zlaté Moravce 
Mestský úrad 
Odd. financií a rozpočtu 
Ul. 1. mája č. 2 
953 01 Zlaté Moravce 

 
Vec:  

Ohlásenie poplatkovej povinnosti podľa  zák. NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
 V súlade so zák. NR SR  č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v  zákonom stanovenej lehote do jedného mesiaca 
odo dňa vzniku (zániku) povinnosti platiť poplatok  za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady ako poplatník ohlasujem (nehodiace prečiarknuť): 

 vznik poplatkovej povinnosti 
 zánik poplatkovej povinnosti 

 
POPLATNÍK: 
Meno    : ................................................ 
Priezvisko, titul  : ................................................ 
Dátum narodenia  : ................................................ 
Adresa trvalého pobytu : ................................................ 
Adresa prechodného pobytu : ................................................ 
 
I.  Identifikačné údaje osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa  uvedeného zákona 
(napr. viacero poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti): 

 
1)  
Meno    : ................................................ 
Priezvisko, titul  : ................................................ 
Dátum narodenia  : ................................................ 
Adresa trvalého pobytu : ................................................ 
Adresa prechodného pobytu : ................................................ 
 
2)  
Meno    : ................................................ 
Priezvisko, titul  : ................................................ 
Dátum narodenia  : ................................................ 
Adresa trvalého pobytu : ................................................ 
Adresa prechodného pobytu : ................................................ 
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3)  
Meno    : ................................................ 
Priezvisko, titul  : ................................................ 
Dátum narodenia  : ................................................ 
Adresa trvalého pobytu : ................................................ 
Adresa prechodného pobytu : ................................................ 
 
 
 
 
II. Priložené doklady odôvodňujúce zníženie alebo odpustenie poplatku podľa čl. 8 a 9 VZNm 
č. ..../2011: 
 
 
 
 
 
 
 
III. Ohlásenie poplatníka v prípade, ak zistil, že: 
a) jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia ako mu bola vyrubená 

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

......................................................................................................................................... 
 
b) neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať 

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

......................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa ..........................  
 
 
         ............................................ 
             titul, meno priezvisko  
              a podpis poplatníka 
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Príloha 1b) 
 
 
 
OHLÁSENIE VZNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI PRE PRÁVNICKÉ OSOBY 
 
 

 
Názov právnického subjektu 

 
Mestský úrad Zlaté Moravce 
Odd. financií a rozpočtu 
Ul. l. mája č. 2 
953 01  Zlaté Moravce 

 
       
Vec:  Ohlásenie poplatkovej povinnosti podľa  zákona SNR č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
 

V súlade so zákonom NR-SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
v zákonom stanovenej lehote jedného mesiaca od vzniku / resp. zániku/  povinnosti platiť poplatok 
ako poplatník ohlasujem  
 vznik poplatkovej povinnosti 
 zánik poplatkovej povinnosti 
 
PRÁVNICKÁ OSOBA: 
 
Názov, obchodné meno   : ............................................................................... 

Sídlo / miesto podnikania        : ............................................................................... 

IČO      : ............................................................................... 

Bankové spojenie    : ............................................................................... 

Číslo účtu     : ............................................................................... 

Kontakt tel. č. / fax    : ............................................................................... 

Druh a počet zberných nádob   :        ............................................................................... 
A ich stanovište 
 
Frekvencia vývozov    : ............................................................................... 

 
Poznámky:               
 
  
                                                ........................................................ 
                 Podpis, pečiatka právnickej osoby 
 
 
Príloha : Kópia živnostenského listu 


	Článok 10

