
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

Oddelenie miestnych daní, poplatkov  a licencií  
– kancelária prvého kontaktu 
Blagoevova ulica 9 

 

Fyzické osoby 

Trebatická Mária, Mgr. 02 593 56 908 správky ňa - (A-I) 

Augustínová Beáta 02 593 56 973 správky ňa - FO (J-O) 

Barbieriková Edita, Ing.  02 593 56 983 správky ňa - FO (P-Ž) 

 
Právnické osoby a Správcovské spolo čnosti 

Pindrikova Elena, Ing.  02 593 56 977 správky ňa PO (A-FIS) SPR. (A-BYT) 

Kubíková Ingrid  02 593 56 917 správky ňa PO (FIT-MEB) SPR. (BYT - IFM) 

Oravcová Ľuba, Ing. 02 593 56 921 správky ňa - PO (MED-SDA) SPR.(IM-SPO) 

Onderová Daniela  02 593 56 914 správky ňa - PO (SE-Ž) SPR. (SPO-Ž) 
 
 

 

Stránkové dni 

Pondelok: 
8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00  

Streda: 
8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00  

Korešpondencia 

Blagoevova ulica 9 
P.O.BOX 76 
850 05 Bratislava 55 

E-mail: zakazka@bratislava.sk 



Pri zapojení do systému zberu (pri prihlásení do ev idencie) alebo pri 
zmene zapojenia do systému zberu (pri zmene v evide ncii) pôvodca 
odpadu predkladá: 
 
a) fyzická osoba bývajúca v rodinnom dome: list vlastníctva, zmluvu o nájme, preukaz 
totožnosti, 

b) fyzická osoba - podnikate ľ, právnická osoba : výpis z obchodného registra, živnostenského 
registra, resp. obdobného registra, list vlastníctva alebo zmluvu o nájme, preukaz totožnosti 

c) správca nehnute ľnosti, spolo čenstvo : výpis z obchodného registra, resp. živnostenského 
registra, spoločenstvo výpis z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a NP, zmluvu o výkone 
správy, resp. list vlastníctva, preukaz totožnosti 

d) v prípade zastúpenia pôvodcu odpadu (FO, PO, správcu) zástupcom je tento povinný predložiť 
preukaz totožnosti, originál plnomocenstva udeleného v súlade so zákonom. 

e) ak vstupuje do systému  zberu komunálneho odpadu po pôvodnom poplatníkovi ako 
poručiteľovi jeho dedi č, tento je povinný preukázať uvedené skutočnosti predložením 
právoplatného originálu osvedčenia o dedičstve, resp. právoplatné rozhodnutie súdu vo veci, pri 
úmrtí kópiu úmrtného listu.1 

 

                                                           
1
 Podľa § 9 ods. 2 zák. c. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov daňový subjekt, jeho zákonný zástupca alebo jeho opatrovník sa môže dať zastupovať zástupcom, ktorého si 
zvolí a ktorý koná v rozsahu plnomocenstva udeleného písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane. Ak nie je rozsah 
plnomocenstva presne vymedzený, považuje sa toto plnomocenstvo za všeobecné. V tej istej veci môže mat len jedného zástupcu. 


