
.................................................................................................................................................................... 

Meno a priezvisko/ obchodné meno, adresa trvalého pobytu/ sídla, kontakt 

 

 

 
Obecný úrad Novosad 

Hlavná ulica 144/47 

076 02 Novosad 

 
 

V Novosade, dňa: ........................... 

 

 

 

 
VEC 

 Žiadosť o vrátenie preplatku daní alebo miestneho poplatku za komunálne odpady* 
 

 

Dolupodpísaný: 

meno a priezvisko/ obchodné meno ........................................................................................................., 

 

trvale bytom/ so sídlom ............................................................................................................................., 

 

č. OP/ IČO ........................................ žiadam o vrátenie preplatku daní alebo miestneho poplatku za 

komunálne odpady* vo výške....................€, uhradený dňa .............................................. , ktorý vznikol 

z dôvodu .................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................................... 

 

Uvedený preplatok žiadam vrátiť * 

 

 v hotovosti 

 

 poštovou poukážkou na adresu trvalého pobytu/ sídla 

 

 bankovým prevodom na účet č.: .................................................................................................. 

 

*nehodiace sa prečiarknite 
 

 

 

 

 
 
 

podpis žiadateľa 

 

 



Prevádzkovateľ: Obec Novosad, Hlavná ulica 144/47, 076 02 Novosad, IČO: 00331783, 

telefón: 056/6794212, e-mail: ocunovosad@gmail.com.  

Zodpovedná osoba: kontakt – gdpr@mahut-group.sk.  

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v spojení so znením Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

z 27.04.2016 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 

osobných údajov) Vás informujeme, že Vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu (meno, 

priezvisko, bydlisko, telefónne číslo a e-mailová adresa) bude prevádzkovateľ (Obec Novosad, 

Hlavná ulica 144/47, 076 02 Novosad, IČO: 00331783) spracúvať za účelom plnenia zákonnej 

povinnosti vyplývajúcej zo zákona (č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov - stavebný 

zákon) po dobu určenú registratúrnym poriadok prevádzkovateľa. Právnym základom 

spracúvania je nevyhnutnosť spracúvania na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. 

Tieto údaje sa neposkytujú žiadnym ďalším prijímateľom a taktiež sa neuskutočňuje žiadny 

prenos údajov do tretích krajín / zahraničia.  

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako je právo požadovať od 

prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz 

osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a i., sú dostupné na 

webovom sídle prevádzkovateľa www.obecnovosad.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.  

 

 

 

 

_________________________________ 

podpis žiadateľa (fyzickej osoby) 

 

mailto:ocunovosad@gmail.com
mailto:gdpr@mahut-group.sk
http://www.obecnovosad.sk/

