OZNÁMENIE O VZNIKU*/ZMENE*/ZÁNIKU* POPLATKOVEJ POVINNOSTI ZA
KOMUNÁLNE ODPADY
*nehodiace prečiarknuť

Vykonané v zmysle VZN č. 11/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov.

Správca miestneho poplatku:

MESTO PEZINOK
Finančné oddelenie (originál)
Odd. výstavby a životného prostredia (kópia)
Radničné nám. 7
902 01 Pezinok
IČO: 305022
Č. účtu: IBAN: SK43 0200 0000 0030 9466 8258

Poplatník :
Fyzická osoba podnikateľ:

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

Právnická osoba: .......................

Obchodné meno:

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

Sídlo

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

Štatutárny zástupca

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

(meno, adresa) .

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

IČO:

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

Číslo účtu:

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

telefón:

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

Prevádzka:

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

(názov,adresa)

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

telefón:

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

mail:

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

1.Netriedený odpad

2.Bio

240l nádoba
240l nádoba
240l nádoba
240l nádoba
1100l kontajner
1100l kontajner
1100l kontajner
1100l kontajner
1100l kontajner
Veľkokapacitný
kontajner
240l nádoba
1100l kontajner

104
52
26
12
104
52
26
12
1
1
42
42

Adresa (miesto) umiestnenie smetných nádob / kontajnerov.............................................................
..............................................................................................................................................................
V prípade , ak neumiestnite smetné nádoby na vlastnom pozemku, tak požiadate o nájom
mestského pozemku na umiestnenie 1100L alebo 240 L smetných nádob oddelenie výstavby
a životného prostredia MsÚ Pezinok.
V prípade , ak máte uzatvorený zmluvný vzťah s vlastníkom objektu o poskytnutí jemu pridelených
smetných nádob/kontajnerov zodpovedajúcich systému zberu Vašej prevádzky, tak doložíte kópiu
zmluvného vzťahu ako prílohu tohto hlásenia.

DÁTUM ZAČIATKU*/ZMENY*/UKONČENIA* SPOPLATNENIA ............................................
Dôvod UKONČENIA/ZÁNIKU..............................................................................................
Pezinok, dňa.....................................

Podpis, pečiatka..............................................

Osobné údaje poplatníka sú v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predmetom daňového
tajomstva a môžu byť spracované výlučne na účely daňového konania. Beriem na vedomie
spracovanie mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho prílohách v
informačnom systéme prevádzkovateľa: Mesta Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok,
IČO: 00305022, pre účely miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný zákon. Doba poskytnutia tohto
súhlasu je 10 rokov. Som si vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne
kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným
údajom týkajúcich sa mojej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie
osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať
spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov a práve podať
návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmysle
vzoru uverejneného na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR. Prehlasujem, že
údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách poskytol/poskytla sú pravdivé.
Zároveň som bol informovaný o kontaktných údajoch na zodpovedné osoby prevádzkovateľa.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov (číslo telefónu, faxu, email)(1)

Pezinok, dňa.....................................

Podpis, pečiatka..............................................

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov pre mesto Pezinok: gdpr@msupezinok.sk, tel. 033/6901 212

