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Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom v súlade s ustanovením § 6  ods. 1 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov úprav a zmien, v súlade 
s ustanoveniami zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne 
záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie“ ). 
 

Prvá časť 
 

§ 1 
 

(1)    Toto nariadenie  zavádza na území mesta Žiar nad Hronom ( ďalej len „ mesto“):  
a)  zrušený 
b) daň za psa, 
c) daň za užívanie verejného priestranstva, 
d) daň za ubytovanie, 
e) daň za predajné automaty , 
f) daň za nevýherné hracie prístroje, 

(2)  Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 1 písm.  b), c), d), e), f) je kalendárny 
rok. 
 

Druhá časť 
 

Daň z nehnuteľností 
 

§ 2 
Daň z pozemkov 

Zrušený 
 

§ 3 
Daň zo stavieb 

Zrušený 
 

§ 4 
Daň z bytov 

Zrušený 
 

§ 5 
Oslobodenie od dane a zníženie dane 

Zrušený 
 

 
§ 6 

Vyrubovanie dane z nehnuteľností 
Zrušený 

 
 

§ 7 
Platenie dane z nehnuteľností 

Zrušený 
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Tretia časť 
 

§ 8 
Daň za psa 

 
(1)   Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo 
právnickou osobou. 
(2)   Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom 
psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 
(3)    Základom dane je počet  psov. 
(4)    Ročná sadzba dane  je 33 eur  za psa. 
(5)    Ak vznikne daňová povinnosť v priebehu roka, platí sa daň od 1. mesiaca nasledujúceho po dni, 
keď táto povinnosť vznikla. Daň za jednotlivé mesiace do konca kalendárneho roka je  1/12 ročnej 
dane za jeden mesiac. Povinnosť platiť daň za psa zanikne uplynutím mesiaca, v ktorom daňovník 
správcovi dane zánik daňovej povinnosti oznámil. Vyrubená daň je splatná do 15 dní od dňa 
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.  
(6)  V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. 
januára príslušného zdaňovacieho obdobia.  
(7)   Od  dane za psa je oslobodený 

a) pes, ktorého vlastní fyzická osoba s potrebou individuálnej pozitívnej stimulácie  starostlivosti 
o zdravie, a fyzická osoba - vlastník preukazu ZŤPS, 
b)   pes, ktorého vlastní fyzická osoba, vlastník rodinného domu, ktorý je vzdialený viac ako 500 
m od súvisle zastavanej časti  mesta. 
c) pes na 1 rok odo dňa po nadobudnutí fyzickou osobou, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom 
a ktorý bol umiestnený v útulku zvierat v Žiari nad Hronom.  Oslobodenie sa vzťahuje len na 
prvého vlastníka alebo držiteľa. 

 (8)    Daň za psa sa znižuje o  
           a)    17 eur  za psa chovaného v záhradkárskej časti, 
           b)    25 eur  za psa chovaného v rodinných domoch a v časti IBV, 
           c)    31 eur  za psa chovaného v časti Šášovské Podhradie. 

(9)   Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od 
vzniku daňovej povinnosti. Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v oznámení aj meno, 
priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu, je povinný uviesť aj 
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník povinný uviesť 
v oznámení miesto, kde je pes chovaný. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa 
osobitného predpisu 

1)
. 

 
 

§  9 
Daň za užívanie verejného priestranstva 

 
(1)  Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva. 
(2)  Osobitným užívaním verejného priestranstva je umiestnenie zariadenia slúžiaceho na 
poskytovanie služieb, terasy, predajného zariadenia, umiestnenie reklamných, informačných, 
prezentačných, športových a iných zariadení, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných 
zariadení, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, zriadenie 
zariadenia staveniska, umiestnenie stavebného zariadenia a podobne. 
(3)   Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo 
vlastníctve mesta. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré mesto 
prenajalo. 
(4)      Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 
(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva 
v m

2
. 

(6)   Sadzba dane  za každý aj začatý m
2
 osobitného užívania verejného priestranstva a každý aj 

                                                           
1
 Zákon č. 428/2002 Z .z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z. . 
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začatý deň je: 
  

a) za predaj z nákladného auta 2,995 eura 

b) za predaj z osobného auta 0,166 eura 

c) za umiestnenie terasy  na Námestí Matice slovenskej počas doby poskytovania 
reštauračných a obchodných služieb 

0,232 eura 

d) za umiestnenie terasy  na území mesta mimo Námestia Matice slovenskej 
počas doby poskytovania reštauračných a obchodných služieb 

 0,132 eura 

e) za umiestnenie terasy  na území mesta mimo doby poskytovania 
reštauračných a obchodných služieb 

0,001 eura 

f) za umiestnenie zariadenia lunaparkov a iných atrakcií 0,066 eura   

g) za umiestnenie zariadenia cirkusu  0,132 eura 

h) za svojvoľné zabratie verejného priestranstva na skládku 3,319 eura 

i) za umiestnenie veľkokapacitného kontajnera 0,110 eura 

j) za skládku materiálu 0,331 eura 

k) za trvalé parkovanie starého vozidla
2
 0,829 eura 

l) za trvalé parkovanie nepojazdného motorového vozidla  s evidenčným číslom 
mimo vyhradeného miesta              

0,276 eura 

m) za trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste na ktorom je 
umiestnená  plátená garáž 

0,015 eura 

n) za trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste pre držiteľov 
preukazu ZŤP, ZŤPS 

0,011 eura 

o) za trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste v priestoroch 
dvora mestského úradu 

0,012 eura 

p) za reklamné, propagačné  akcie na Námestí Matice slovenskej 4,979 eura 

q) za umiestnenie prenosného reklamného pútača, stojanu 0,060 eura 

r) za  zriadenie zariadenia staveniska, umiestnenie stavebného zariadenia pri 
výstavbe a rekonštrukcii inžinierskych sietí, pri rozkopávke spevnených 
a nespevnených plôch za plochu prevyšujúcu dohodnutý rozsah používania 
verejného priestranstva, a z celej plochy pri prekročení dohodnutej doby 
užívania. 

0,200 eura 

s) za ostatné užívanie verejného priestranstva 0,331 eura 

t) za trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste pre účely 
zásobovania prevádzky 

0,069 eura 

 
(7)   Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania 
verejného priestranstva. 
(8)   Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva najneskôr 
v deň vzniku daňovej povinnosti na tlačive ktoré tvorí prílohu číslo 1 tohto nariadenia.  
(9)   Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná  do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti platobného výmeru.  
(10)    Od dane sú oslobodené  
          a) príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené mestom, 

b) právnické osoby alebo fyzické osoby ktoré užívajú verejné priestranstvo za  účelom opravy, 
rekonštrukcie a zateplenia stavieb, 
c) právnické osoby alebo fyzické osoby ktoré užívajú verejné priestranstvo za účelom 
umiestnenia veľkokapacitného kontajnera počas jarných a jesenných dní čistoty vyhlásených 
mestom. 

(11)   Prílohou  tohto nariadenia sú : 
a) sadzby  dane za užívanie verejného priestranstva za predaj na žiarskom  jarmoku – príloha 
číslo 2, 
b) sadzby dane za užívanie verejného priestranstva za predaj na príležitostných            
mestských trhoch -  príloha číslo 3, 

 
 

                                                           
2
 § 49 ods. 5 zákona NR SR č. 409/2006 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 
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§  10 
Daň za ubytovanie 

 
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné  prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení, 
ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis

3)
 . 

(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 
(3) Základom dane je počet prenocovaní. 
(4) Sadzba dane je 0,331 eura za osobu a prenocovanie. 
(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia,  ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. 
(6) Platiteľ dane je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku 
daňovej povinnosti. 
(7) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, platiteľ dane oznámi túto 
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. 
(8) Platiteľ je povinný o prechodnom ubytovaní viesť evidenciu. 
(9) Vybranú daň je platiteľ povinný odviesť na účet správcu dane do 15 dní  po skončení štvrťroka 
zdaňovacieho obdobia. 

 
 

§  11 
Daň za predajné automaty 

 
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu 
a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú 
automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. 
(2) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 
(3) Základom dane je počet predajných automatov. 
(4) Sadzba dane je  
a) 80 eur  za jeden predajný automat ponúkajúci cigarety a alkohol, 
b) 65 eur za jeden predajný automat ponúkajúci viac druhov tovarov v ponuke, 
c) 40 eur za jeden predajný automat ponúkajúci jeden druh tovaru v ponuke, 
d) 30 eur za jeden predajný automat prevádzkovaný v zdravotníckych zariadeniach s jedným druhom 
tovaru v ponuke, ktorým sú hygienické návleky na obuv. 
(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom 
ukončenia ich prevádzkovania. 
(6) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku 
daňovej povinnosti. 
(7) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto 
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú 
časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie 
pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 
(8) Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti platobného výmeru. 
(9) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. 
januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 
(10) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v oznámení aj meno, priezvisko, titul, adresu 
trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu je povinný uviesť aj obchodné meno alebo 
názov, identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník povinný uviesť v oznámení miesto umiestnenia 
predajného automatu,  výrobné číslo, počet tovarov ktoré predajný automat ponúka, dátum 
umiestnenia predajného automatu. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného 
predpisu 

3)
. 

 
§  12 

Daň za nevýherné hracie prístroje 
 

                                                           
3
 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z .z., ktorou sa upravuje kategorizácia zariadení 

a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried. 
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(1)   Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo 
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované 
v priestoroch prístupných verejnosti. 
(2)    Nevýherné hracie prístroje sú: 
        a) elektronické prístroje na počítačové hry, 
        b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.  
(3)  Daňovníkom je fyzická osoba  alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje 
prevádzkuje. 
(4)    Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.   
(5)    Sadzba dane je 165,969 eura za jeden nevýherný hrací prístroj. 
(6)   Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká 
dňom ukončenia ich prevádzkovania. 
(7)   Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku 
daňovej povinnosti. 
(8)  Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto 
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú 
časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie 
pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 
(9)    Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti platobného výmeru. 
(10)  V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. 
januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 
(11)   Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od 
vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť 
dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Daňovník, 
ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v oznámení aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, 
rodné číslo a ak ide o právnickú osobu je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné 
číslo a sídlo. Súčasne je daňovník povinný uviesť v oznámení miesto umiestnenia nevýherného 
hracieho prístroja a výrobné číslo. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného 
predpisu

3)
. 

 
 

Štvrtá časť 
 

§  13 
Zrušovacie  ustanovenie 

 
(1) Zrušuje  sa  Všeobecne záväzné nariadenie  mesta  Žiar  nad  Hronom  č.10/2009  o miestnych 
daniach.  
 
 

§  14 
Účinnosť 

 
(1)    Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  1. januára 2011. 
 
 
V Žiari nad Hronom,  dňa: 15.12.2010 
 
 
 
 
                                                                                      Mgr.  Ivan   Č E R N A J 
                                                                                                 primátor  v. r.  
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli Mestského úradu v Žiari nad Hronom 
od: 30.11.2010 
do: 14.11.2010 



 6 

2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mestského úradu v Žiari nad Hronom  
od:15.12.2010  
do:31.12.2010 
 

Príloha č. 1 
Daň za užívanie verejného priestranstva za predaj na žiarskom jarmoku. 

              
1. Za predaj remeselných výrobkov z dreva, z prútia, z drôtu, z keramiky, byliniek, planétiek, domácich 
výšiviek, dečiek,  lósov, kníh sadzba dane je   
a) 21 eur/ 6m

2 
/ 2 dni na Ul. Hviezdoslavova      

b) 19 eur/ 6m
2 
/ 2 dni na Ul. A. Kmeťa, Ul. Š. Moysesa                 

        
2. Za predaj upomienkových jarmočných predmetov, výrobkov zo skla, bižutérie, nažehlovačiek, CD, 
DVD, kaziet, drobných výrobkov z kože, opaskov, kovotepeckých výrobkov, orientálnych predmetov 
z kovu, balónov, hračiek, umelých a živých kvetov, drobného tovaru,  videokaziet, plastových obrusov, 
zdravotnej techniky sadzba dane je   
a) 56 eur/ 6m

2 
/ 2 dni na Ul. Hviezdoslavova      

b) 46 eur/ 6m
2 
/ 2 dni na Ul. A. Kmeťa, Ul. Š. Moysesa                 

 
3. Za predaj domácich potrieb, domácich potrieb - kuchynka, skla, porcelánu, kozmetiky, drogérie, 
školských potrieb, koženej a textilnej galantérie, vlny, umeleckých predmetov, sôch, obrazov, 
pletených výrobkov, posteľnej bielizne, spodného prádla, ponožiek, ručne tkaných kobercov, čiapok 
sadzba dane je  
a) 82 eur/ 6m

2 
/ 2 dni na Ul. Hviezdoslavova     

b) 73 eur/ 6m
2 
/ 2 dni na Ul. A. Kmeťa, Ul. Š. Moysesa                

 
4. Za predaj elektrotechniky, elektrospotrebičov, kobercov, malej poľnohospodárskej techniky, 
športových potrieb, bicyklov, bytových doplnkov z dreva, nábytkov, paplónov,  kusového textilu, 
konfekcie, odevov, obuvi, kožušinových výrobkov sadzba dane je  
a) 89 eur/ 6m

2 
/ 2 dni na Ul. Hviezdoslavova      

b) 82 eur/ 6m
2 
/ 2 dni na Ul. A. Kmeťa , Ul. Š. Moysesa            

 
5. Za predaj pukanej kukurice, orientálnych cukroviniek, predaj cukrárenských špecialít, kúpeľných 
oplátok, cukrovej vaty, medovníkov ( perníky ),  nakladaných syrov, čerstvých syrov sadzba dane je  
a) 56 eur / 6m

2 
/ 2 dni na Ul. Hviezdoslavova      

b) 46 eur / 6m
2 
/ 2 dni na Ul. A. Kmeťa, Ul. Š. Moysesa            

 
6. Za predaj tekvicových jadierok, varenej kukurice, gaštanov sadzba dane je 33 eur / 6m

2 
/ 2 dni . 

 
7. Za predaj potravín, ovocia, zeleniny, nealkoholických nápojov, medu a výrobkov z medu, trdelníkov, 
langošov  sadzba dane je  66 eur / 6m

2 
/ 2 dni . 

 
8. Za predaj občerstvenia – jedlá, alkoholické nápoje sadzba dane je 132 eur/ 6m

2 
/ 2 dni . 

 
9. Za predaj burčiaku, vína, piva  sadzba dane je 99 eur/ 6m

2 
/ 2 dni . 

 
10. Za umiestnenie strelníc, detských kolotočov, motokár, nafukovacích skákadiel, detských autíčok, 
motoriek sadzba dane  je 33 eur / 6m

2 
/ 2 dni . 

                                          
11. Za umiestnenie  zábavných atrakcii sadzba dane je  
a) 116 eur 1 atrakcia do 50 m

2 
/ 2 dni, 

b) 149 eur 1 atrakcia od  50 m
2  

do
  
75 m

2 
/ 2 dni, 

c) 182 eur 1 atrakcia 75 m
2  

do
  
100 m

2 
/ 2 dni, 

d) 215 eur 1 atrakcia nad 100 m
2 
/ 2 dni. 

 
12. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva  za každý ďalší zabratý štvorcový meter je 13 
eur/ deň. 
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13. Za predaj sortimentu, ktorý nie je vyššie uvedený a ak daňovník  zaberá plochu menej ako 6 m
2
 je 

sadzba dane 3 eur/ m
2 
/ deň. 

 
 

Príloha č. 2 
 

Daň za užívanie verejného priestranstva za predaj na príležitostných mestských trhoch. 
 
1. Za predaj remeselných výrobkov z dreva, z prútia, z drôtu, z kože,  z keramiky, byliniek,  domácich 
výšiviek, dečiek  sadzba dane je  3 eur / 4,5m

2 
/ deň 

 
2. Za predaj upomienkových  predmetov, výrobkov zo skla, bižutérie,  drobných výrobkov z kože, 
opaskov, kovotepeckých výrobkov, orientálnych predmetov z kovu, balónov, hračiek, umelých a živých 
kvetov, drobného tovaru,  vianočných ozdôb, betlehemov sadzba dane je  3 eur / 4,5m

2 
/ deň 

 
3. Za predaj  domácich potrieb, skla, porcelánu, umeleckých predmetov, sôch, obrazov, pletených 
výrobkov,  ručne tkaných kobercov, čiapok, detského oblečenia sadzba dane je 5 eur / 4,5m

2 
/ deň 

 
4. Za predaj pukanej kukurice, orientálnych cukroviniek, výroba a  predaj cukrárenských špecialít, 
kúpeľných oplátok,  medovníkov ( perníky ),  syrových výrobkov, údených výrobkov, tekvicových 
jadierok sadzba dane je 7 eura / 4,5m

2 
/ deň 

 
5. Za predaj trdelníkov, langošov, hot dogov, hamburgerov a pod. sadzba dane je 10 eur / 4,5m

2 
/ deň. 

 
 
6. Za predaj výrobkov z medu, medoviny, punču, hriatô sadzba dane je 15 eur / 4,5m

2 
/ deň. 
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Príloha č. 3 
 

Daňovník *:.................................................................................................................................. 
 
 

OZNÁMENIE 
o zámere užívania verejného priestranstva 

 
1. Predmet užívania : ..................................................................................................................... 
 

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

2. Účel užívania: ............................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................. 
 
      3. Výmera užívania ( m

2 
) :................................................................................................................. 

 
4. Užívanie verejného priestranstva: od......................................... 
 

                                                                   do........................................ 
 

5. Iné právne významné skutočnosti :........................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú správne a úplné. 
 
Dátum:.................................. 
 
 
 
 
 
 
                                                                ........................................................................... 
                                                                         podpis oprávnenej osoby na podanie  
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v oznámení aj meno, priezvisko, titul, adresu 
trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu je povinný uviesť aj obchodné meno alebo 
názov, identifikačné číslo a sídlo. Osobné údaje sú chránené podľa osobitného predpisu

3)
. 


