
Oznámenie 

vzniku/zániku* daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva 
 

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

a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014  o miestnych daniach na území   mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves  

v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2015 zo dňa 04.11.2015 o miestnych daniach na území Mestskej časti 

Bratislava–Devínska Nová Ves 13/2015, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014 o miestnych daniach na 

území mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves č. 4/2020 zo dňa 16.09.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava–Devínska Nová Ves č. 5/2014 zo dňa 15.12.2014 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2015 zo dňa 

04.11.2015 o miestnych daniach na území Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves. 

 
 

 Daňovník : 
 

Meno a priezvisko/názov: ......................................................................................................... 

 

Adresa/sídlo : ............................................................................................................................. 

 

R. č./IČO : .................................................................................................................................. 

 

Číslo telefónu: ..............................................E-mail.................................................................. 

 

 

Účel užívania verejného priestranstva :  ................................................................................... 

 

Miesto užívania verejného priestranstva (ulica, parcela): .......................................................... 

 

Skutočná doba užívania verejného priestranstva (termín) od : .........................do : .................... 

 

Skutočná výmera v m2  :  ........................................................................................................... 

 
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v ohlásení sú pravdivé a správne a som si vedomý právnych 

následkov nepravdivého alebo neúplného oznámenia. 

 
 

 Áno / Nie (nehodiace sa preškrtnite): Žiadateľ súhlasí s poskytnutím a  spracovaním  

osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIA EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

V Bratislave dňa ................. podpis a pečiatka daňovníka : ...................................... 

 
Osobné údaje daňovníka 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. 

 
 

*správne označiť 
 

Kontakt: Veronika Mišíková, tel. 02/60201410, e-mail: veronika.misikova@mudnv.sk 

mailto:veronika.misikova@mudnv.sk

