
 Mesto Vrbové 
Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové       IČO 00313190,  DIČ 2020531040 

 

PO 

P R I Z N A N I E/Z R U Š E N I E 

k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

      

    Podľa zák. NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zák. NR SR č. 

563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a zák. NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších 

predpisov  

 

ÚDAJE   O POPLATNÍKOVI 

Obchodné meno firmy podľa živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra 

 

________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

Sídlo firmy: _______________________________________________________ 

 

Ulica a číslo, názov obce, PSČ:  _______________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

IČO:  _______________________   IČ DPH: ___________________ 

 

Štatutárny zástupca: 

Meno a priezvisko, titl. štatutárneho zástupcu  

 

_________________________________________________________________ 

 

Číslo telefónu:  ____________________________________________________ 

 

Prevádzka: 

Adresa prevádzky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚDAJE O VÝVOZE*, ZMENE VÝVOZU*, UKONČENÍ VÝVOZU* 

* nehodiace sa preškrtnite  

 

Zberných nádob využívaných pre účel množstvového zberu komunálních odpadov a drobných 

stavebných odpadov na území Mesta Vrbové nasledovne: 

 

- 60 l vrece, vývoz 1x týždenne                                                           

- kuka nádoba,  vývoz 1x týždenne                                                    

- 1 100 l kontejner, vývoz 2x týždenne                                                

    

Vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je zabezpečovaný 

prostredníctvom firmy Marius Pedersen a.s.. 

 
Objem zbernej nádoby v 

litroch 

Počet 

nádob 

Frekvencia 

vývozu 

Adresa prevádzky – umiestnenia 

nádoby 

Začiatok vývozu 

   

 

 
 

   

  

   

  

 

Zrušenie poplatkovej povinnosti z dôvodu zrušenia prevádky: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Týmto Vás žiadame o vyznačenie príslušnej formy vývozu komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov v horeuvedenej tabuľke a doručenie Priznania k poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na adresu: Mestský úrad Vrbové, Ul. gen.. 

M. R. Štefánika 15/4, 922 03  Vrbové. 

Ako prílohu priznania žiadame doložiť fotokópiu výpisu z obchodného registra, príp. zo 

živnostenského registra. 

 

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v priznaní k poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady sú pravdivé a som si vedomý (á) právnych následkov nepravdivého alebo 

neúplného priznania. 

 

 

                                         _____________________________   

                                                                                             podpis a pečiatka právnickej osoby,     

                             fyzickej osoby - podnikateľa 

 

 

V _____________________ dňa: _____________ 

 

 
                                                                                                                                                                    


