
Variabilný symbol / ID 

FO

POPLATOK ZA DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti
fyzickej osoby, ktorá podala žiadosť o zabezpečenie kontajnera na drobný stavebný 

odpad
( v zmysle zákona  č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov)

Poplatník 

Priezvisko                                                               Meno                                      Titul  

Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu:                                                                   

Ulica a číslo                                                           Obec                                         PSČ

Adresa prechodného pobytu :

Ulica a číslo                                                           Obec                                         PSČ

Poštová adresa/vypĺňa sa v prípade, ak adresa nie je totožná s adresou  trvalého pobytu/

Ulica a číslo                                                           Obec                                         PSČ

 Telefónne číslo



Prílohy:

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

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

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

Druh a adresa nehnuteľnosti, odkiaľ bol drobný stavebný odpad odvezený:

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

Dátum(deň vývozu) : ..................................................................................................................................

Protokol o vážení/číslo: ..............................................................................................................................

Hmotnosť drobného stavebného odpadu v kg: ........................................................................................ 

Beriem na vedomie, že som povinný oznámiť zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku do  
30 dní odo dňa, keď tieto nastali. 

VEC:
Žiadosť o     zabezpečenie kontajnera na drobný stavebný odpad  

□ veľkoobjemového / □maloobjemového  kontajnera na:

1. 20 03 08 - drobný stavebný odpad - DSO

jednorázovo s     pristavením  k  (popis a adresa nehnuteľnosti, prípadne lehota na 

pristavenie)  ............................................................................................................................................

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

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

Poznámka(v prípade drobného stavebného odpadu aj popis stavebných  činností, pri ktorých 
odpad  vzniká  a prehlásenie,  že  vznikol  na  stavbe,  na  ktorú  nebolo  potrebné  stavebné 
povolenie  podľa  stavebného  zákona  –  postačilo  ohlásenie,  resp.  sa  jednalo  len  o bežné 
udržiavacie práce, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie) Za drobný stavebný odpad bude 
účtovaný  žiadateľovi  o  kontajner  miestny  poplatok,  ktorý  je  schválený  Mestským 
zastupiteľstvom  v  Rožňave  vo  VZN  o miestnych  daniach  a poplatkoch  vyrubený  vo  výške 
0,071 €/kg  drobného  stavebného  odpadu.  Nevyplnená žiadosť  so  všetkými 
potrebnými  údajmi  nebude  akceptovaná.  V kontajneri  môže  byť  uložený  len 
drobný stavebný odpad.

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

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

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

Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.

..........................................
podpis žiadateľa a poplatníka

V Rožňave dňa ........................

Vybavuje : Ing. Vanyo T., MsÚ Rožňava, 3. p.,  č. dv. 305, 058-7773233, mobil: 0917877294
Ohľadom času pristavenia vybavuje : Drenko R., Brantner Gemer s.r.o., mobil: 0911987623
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