
M E S T O   M A L A C K Y 
Bernolákova 5188/1A 

901 01 Malacky 
 

 

 
Ohlásenie zániku poplatku za KO a DSO 

v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, zákona č. 79/2015 o odpadoch v znení neskorších predpisov a v zmysle platného 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Malacky č. 9/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Malacky č. 

12/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 
 
 

Fyzické osoby 

F3 
I. Údaje o poplatníkovi 
Titul, meno, priezvisko  

Rodné číslo  Telef. kontakt   

Adresa trvalého pobytu  

Adresa prechodného pobytu1)  

Poštová adresa1)  

E-mailová adresa  

 

 

 II. Údaje o zanikajúcom predmete dane 

 Dátum zániku poplatkovej     
 povinnosti 

 

Adresa poplatku 
 

odsťahovanie 
mimo mestax 

úmrtie 
poplatníkax 

zlúčenie s iným poplatníkomx 

uviesť meno a adresu: 
 
 
 

Dôvod zániku 

iný dôvod x: 

 Byt v bytovom domex rodinnom domex 

 Objem nádoby2) 110 lx 120 lx 240 lx 

 Počet vývozov za rok2) 12x 26x 52x 

 Nádoba2) vlastnáx prenajatáx)3) 

 

 

 



III. Údaje o všetkých poplatníkoch, ktorí majú v nehnuteľnosti trvalý alebo prechodný   
      pobyt, alebo sa zdržujú na adrese, je za nich hradený poplatok a týmto nárok na úhradu  
      poplatku za nich zaniká4): 
  

Meno a priezvisko 
 

 
Dátum 

narodenia 
 

Pobyt 
T - trvalý 
P - prechodný 
N- bez pobytu 

Poplatník 
za celú bytovú 
jednotku 
A = áno, N = nie 

Úľava5) 

Vek 
ZŤP 
Soc. núdza 

  1.      

  2.      

  3.      

  4.      

  5.      

  6.      

  7.      

  8.      

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Údaje pre správcu dane 

Prenajatá nádoba 
vrátená dňa 

 

 
Poznámky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Malackách dňa: .................................................. 
 
Podpis poplatníka: ................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
        ............................................................... 
         Dátum, pečiatka a podpis zamestnanca 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
x – nehodiace sa škrtnúť) 
1)- uviesť v prípade, že sa nezhoduje s adresou TP 
2)- uvádza sa len pri rodinných domoch 
3) – pri prenajatej nádobe je potrebné priniesť návratku z firmy TEKOS, s.r.o. ako doklad o vrátení nádoby 
4)- uviesť všetkých poplatníkov vrátane osoby, ktorá plní povinnosti poplatníka za ostatných členov žijúcich      
      v spoločnej domácnosti. V prípade, že počet osôb prekračuje počet  8,uveďte ďalšie osoby na samostatnej prílohe 
5) – úľava: na vek (nad 62rokov), preukaz ZŤP, soc. núdza – poznačiť iba áno, nie 


