
 
 

telefón: 055 / 7290591   
fax: 055 / 6991422  

email: kysak@kysak.sk 

 

Obec KYSAK   
044 81, okres Košice-okolie 

 

 
OHLÁSENIE 

 

k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné s tavebné odpady  
na rok ............ 

 
podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného nariadenia obce Kysak 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
P o p l a t n í k 

 

• fyzická osoba , ktorá je oprávnená užívať alebo užíva na území obce: 
byt a rodinný dom, v ktorom má fyzická osoba trvalý alebo prechodný pobyt, ďalej nebytový priestor, 
pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, záhradnú alebo rekreačnú chatu, 
záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok 
v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri 
nehnuteľnosti ako vodná plocha, 

 

• právnická osoba , ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
obce na iný účel ako na podnikanie 

 
                 Evidenčné číslo: .................................... 

              (nevyplňovať) 

Vznik poplatkovej povinnosti  

♦ Údaje o nehnute ľnosti, ktorej sa povinnos ť vzniku poplatkovej povinnosti týka: 

Typ nehnuteľnosti:  .................................................................................................................................. 

Katastrálne územie x:  .............................................................................................................................. 

parcelné číslo x:................................................  súpisné číslo x: ............................................................. 

( x nevyplňuje sa u bytov v bytovom dome) 

identifikačné číslo bytu (ak ide o byt v bytovom dome): ......................................................................... 

♦ Údaje o poplatníkovi: 

Meno a priezvisko poplatníka alebo obchodné meno : .......................................................................... 

adresa bydliska alebo sídla:  ................................................................................................................... 

IČO / dátum narodenia (fyzická osoba)  ................................................................................................. 

Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu sú zabezpečené  prostredníctvom správcu 
nehnuteľnosti. 

Vyhlásenie poplatníka: 
Poplatník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné 
škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov. 
Podpis vyjadruje súhlas poplatníka so spracovaním poskytnutých osobných údajov. Správca dane je 
povinný chrániť osobné údaje zistené na základe oznamovacej povinnosti v zmysle zákona o ochrane 
osobných údajov. 
Informácie:  
1. Pri zániku poplatkovej povinnosti vypĺňajú tlačivo ohlásenia pôvodný i nový poplatník každý zvlášť. 
2. Vyplnený formulár prosím  písomne alebo osobne vrátiť na adresu Obecný úrad Kysak, 044 81  Kysak 146 
3. Číslo telefónu:  055/6991422 
 
Vznik, zmeny a zánik ohlasovacej povinnosti je poplatník povinný doručiť na formulároch ohlasovacej povinnosti do 
jedného mesiaca od vzniku, zmeny a zániku poplatkovej povinnosti na obecný úrad. 
 

Dátum..............................................:................................................      ........................................................... 
                                                                                                              podpis poplatníka 
         a pečiatka 
 



 
 

telefón: 055 / 7290591   
fax: 055 / 6991422  

email: kysak@kysak.sk 

 

Obec KYSAK   
044 81, okres Košice-okolie 

 

 

B. Zmena / Zánik poplatkovej povinnosti: 

Zmena: Mena a priezviska /obchodného mena x , adresyx  poplatníka 

(x nehodiace sa škrtnúť) 

Predchádzajúci názov nový názov z adresy na adresu dátum zmeny 
 

 
    

 

Zánik:   

Dátum zániku:  .................................................... 

Dôvod: prevodx a prechodx nehnuteľnosti, úmrtie poplatníkax, konkurzx, zánik prevádzkyx,  
zánik živnostenského oprávneniax, v likvidáciix, výmaz z ORx, iný .............................................. 

 (x nehodiace sa škrtnúť)  

Údaje o poplatníkovi, na ktorého prechádza poplatková povinnosť:  

- meno a priezvisko poplatníka alebo obchodné meno  

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

- adresa bydliska alebo sídla:  .................................................................................................................. 

- IČO / dátum narodenia (fyzická osoba).................................................................................................. 
 

♦ Ostatné údaje:  

bankové spojenie a číslo účtu:  ................................................................................................................ 

telefón: ....................................     fax: .....................................  e-mail:  ................................................. 
 

Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu sú zabezpečené  (označiť krížikom): 

�   prostredníctvom správcu nehnuteľnosti 

�   nie je zabezpečený,  

�   inou osoboux 

xMeno / obchodné meno a adresa osoby zabezpečujúcej odvoz a zneškodňovanie odpadu:  
 
.................................................................................................................................................................................... 
 

♦ Vyhlásenie poplatníka: 

Poplatník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné 
škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov. 
Podpis vyjadruje súhlas poplatníka so spracovaním poskytnutých osobných údajov. 
 

 

Dátum..............................................:................................................      ........................................................... 
                                                                                                              podpis poplatníka 
         a pečiatka 
 

♦ Zoznam príloh:   ............................................................................................................................... 

Informácie:  
1. Pri zániku poplatkovej povinnosti vypĺňajú tlačivo ohlásenia pôvodný i nový poplatník každý zvlášť. 
2. Formulár doručte písomne alebo osobne na adresu Obecný úrad Kysak, 044 81  Kysak 146 
3. Číslo telefónu:  055/6991422 
 
Vznik, zmeny a zánik ohlasovacej povinnosti je poplatník povinný doručiť na formulároch ohlasovacej povinnosti do 
jedného mesiaca od vzniku, zmeny a zániku poplatkovej povinnosti. 
 


