
Obec Bellova Ves, Bellova Ves č. 75, 930 52 

 
Ohlásenie poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

pre fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,  

alebo na území obce užívajú nehnuteľnosť 

 
 

Meno a priezvisko poplatníka  

Rodné číslo poplatníka  

Adresa trvalého/prechodného pobytu  

Doručovacia adresa  

Nový poplatník od (dátum)  

Adresa nehnuteľnosti - vývoz KO  

súpisné a orientačné číslo stavby 

 

Telefónne číslo  

E-mail  

Dátum vzniku poplatkovej povinnosti  

 

Prevzatie poplatkovej povinnosti za ostatných členov spoločnej domácnosti:  

 

P.č. meno a priezvisko adresa trvalého 

pobytu 

rodné číslo dátum 

vzniku  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Poplatník je povinný ohlásiť obci uvedené údaje do jedného mesiaca  

- odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok  

- v prípade, že došlo k zmene už ohlásených údajov  

- odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na vznik poplatkovej povinnosti.  

 

Ohlasovateľ svojim podpisom potvrdzuje, že uvedené údaje sú úplné, pravdivé a zodpovedá za ich obsah.  

 

Dátum ohlásenia .......................................                   Podpis ..........................................................................  
 

Informovanie o spracúvaní osobných údajov:  
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zobellovaves@gmail.com  Právny základ: osobitný zákon  

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ – Obec Bellova Ves, Bellova Ves 75, 930 52 Blahová  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude  
Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu a Registratúrneho poriadku  

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ                                

to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať 
osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným 

zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.  

Práva žiadateľa:  
● žiadateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,  

● žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému 

orgánu v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z.z.  



Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

Poskytovateľ:  

Meno, priezvisko, adresa .........................................................................................................................  

 

Telefónne číslo, e-mail adresa .................................................................................................................  

 

Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje:  

Obec Bellova Ves, Bellova Ves č. 75, 930 52 Blahová, IČO:00800180  

 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zobellovaves@gmail.com  

Osobné údaje Poskytovateľa: súkromné telefónne číslo, e-mailová adresa  

Účely spracovania: vyrubenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: prevádzkovateľ Obec Bellova Ves 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude  

Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu  

 

Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojich 

osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných 

údajov.  

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí 

likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí 

primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými 

mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným 

všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.  

 

Práva Poskytovateľa osobných údajov:  

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať 

písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa.  

Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich 

opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj 

právo na prenosnosť údajov.  

Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním 

podnetu na šetrenie, sťažnosti dozornému orgánu nad ochranou osobných údajov, ktorým je Úrad na 

ochranu osobných údajov, v zmysle §100 zákona č. 18/2018 Z. z.  

 

 

 

V .............................................. dňa ................................ 

 

 

 ____________________  

     podpis Poskytovateľa 


