
Obec Malatíny, Malatíny 9, 032 15 Partizánska Ľupča 
 
 

Oznámenie 
zmeny adresy pre daňové účely 

 
A. Daňový subjekt                                                                                                 Rodné číslo: 
…............................................ 
 
               Priezvisko: ............................................................ Meno: …...................................... Titul(y): ...........................                      
. 
B. Oznámenie adresy trvalého pobytu daňového subjektu (TP) 
 
             Ulica: ............................................. Číslo: …............................. Obec: ….............................................................. 
             PSČ: …..................... Štát: ….............................. Číslo bytu: …................................ P.O.Box: ............................ 
 
C. Oznámenie zmeny doručovacej adresy – ak má správca doručovať písomnosti na inú adresu ako na adresu 
TP     
                                                                       uvedená v bode B 
. 
Ulica: ....................................................................................... Číslo: …...................................... Obec: 
…..................................................... 
PSČ: …........................... Štát: …............................ Číslo bytu: …................... P.O.Box: …................................................. 
 
Adresa v zahraničí: 
…............................................................................................................................................................................................ 
Ak daňový subjekt nevyplní doručovaciu adresu, písomnosti sa budú doručovať na adresu trvalého pobytu. 
 
D. Kontakt – e-mail, telefón, mobil: 
…......................................................................................................................................................................................... 
 
E. Oznámenie zmeny adresy – sa nahlasuje pre účely: 

➢ Dani z nehnuteľností (DN) - Ostatné údaje, týkajúce sa dani z nehnuteľností, ktoré boli uvedené v poslednom 
priznaní ostávajú bez zmeny. 

Upozornenie: 
V prípade, ak nastali zmeny od posledne podaného priznania, daňový subjekt povinný vyplniť priznanie k dani z 
nehnuteľnosti na 
predpísanom tlačive MFSR v zákonom stanovenej lehote. 

➢ Dani za psa (PE) - Ostatné údaje, ktoré boli daňovým subjektom uvedené do evidencie psov a v rámci 
daňovej povinnosti v priznaní k dani za psa 

ostávajú bez zmeny: 
Upozornenie: 
V prípade, ak nastali zmeny od posledne podaného priznania k dani za psa, daňový subjekt povinný vyplniť priznanie k 
dani za psa na 
predpísanom tlačive MFSR a nahlásiť zmeny aj do evidencie psov v zákonom stanovenej lehote. 

➢ Poplatku za komunálny odpad (KO) - Ostatné údaje, ktoré boli nahlásené v rámci oznamovacej povinnosti 
týkajúce sa poplatníkov, ostávajú nezmenené: 

Upozornenie: 
V prípade, ak nastali zmeny od posledne podaného oznámenia, daňový subjekt je povinný vyplniť zmenu oznamovacej 
povinnosti k poplatku za komunálny odpad alebo zánik poplatkovej povinnosti. Platiteľ je povinný v rámci oznamovacej 
povinnosti oznámiť všetky skutočnosti rozhodujúce pre vyrubenie poplatku a v lehote do jedného mesiaca odo dňa 
povinnosti platiť poplatok za komunálny odpad, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej 
povinnosti, ako aj od zmeny už ohlásených údajov, ktoré majú vplyv na výpočet poplatku. Oznamovaciu povinnosť 
podáva vlastník nehnuteľnosti, ak nie je nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve fyzickej osoby, oznámenie k poplatku 
podáva osoba, ktorá užíva nehnuteľnosť alebo má oprávnenie užívať nehnuteľnosť a to za všetky osoby, ktoré majú v 
danej nehnuteľnosti trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktoré užívajú danú nehnuteľnosť na území obce. Fyzická 
osoba, ktorá nemôže pri správe daní vystupovať samostatne, musí byť zastúpená svojím zákonným zástupcom. 
 
Svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť a úplnosť vyplnených údajov; vyjadrujem súhlas so spracovaním poskytnutých 
osobných údajov pre účely daňového konania. 
 
V Malatínach dňa …....….................................                           Podpis platiteľa – daňového subjektu: .............................. 
 

Prílohy: Občiansky preukaz – na overenie údajov 


