
  OBEC   Š T Í T N I K        

   Oznámenie k  poplatku za KO a DSO na rok 201 . . .  
  

IČO 
 

PO 
    

       
    

FO - PODNIKATEĽ 
    

        

        
           

           

  I. – ÚDAJE O POPLATNÍKOVI        
        

  Obchodné meno/názov – podľa živnostenského listu alebo obchodného registra Telefón   
           

           

  Sídlo firmy – ulica, číslo, názov obce, PSČ        
           

 Miesto podnikania v obci – ulica a číslo   1)        

     vznik poplatkovej povinnosti k:  
         

     zánik poplatkovej povinnosti k:   
1) v prípade viacerých prevádzok na území obce tieto uveďte na zadnej strane ohlásenia 

 

 

II. – VÝPOČET POPLATKU       
       

   A  B C 

a) Sadzba       

b) Počet kalendárnych dní       

c) Priemerný počet osôb pripadajúcich na určené obdobie –  tvoriacich 
X 

   

štatutárny orgán, pracovnoprávny vzťah, štátnozamestnanecký pomer, obdobný    

vzťah   2), 3)       
d) Priemerný počet zamestnancov a osôb pripadajúcich na určené obdobie     

– neznížený o počet osôb, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt 3)   X X 

e) Koeficient   1, 00  X X 

f) Priemerný počet ubytovaných pripadajúcich na  určené obdobie 3)  X   X 

g) Priemerný počet miest určených  na poskytovanie služby pripadajúcich X  X  

na určené obdobie 3)       

h) Výpočet   a.b.d.e  a.b.(c+f) a.b.(c+g) 

i) Poplatková povinnosť       

Spolu       

A – PO, FO –  podnikatelia       
B – PO, FO – podnikatelia poskytujúci ubytovacie služby podľa priemerného  počtu ubytovaných 

pripadajúcich na určené obdobie      

C –  PO,  FO  –  podnikatelia  poskytujúci  reštauračné,  kaviarenské  a iné  pohostinské  služby  podľa 

priemerného počtu miest určených  na poskytovanie služby  pripadajúcich  na určené 

obdobie        
2) do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt, ak je 

poplatníkom fyzická osoba , ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba 

3) rozhodujúcim obdobím je predchádzajúci kalendárny rok alebo počet kalendárnych dní v zmysle zákona 

582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov 

 
 

 

V Štítniku, dňa .................................... 

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

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

podpis, pečiatka 



OBEC Š T Í T N I K   

 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

  Oznámenie  

 Podľa čl. 9 bod.4. VZN č.4/2012 obce Štítnik o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

 odpady a drobné stavebné odpady  

Platiteľ :   

meno a priezvisko :............................................................. dátum narodenia:......................... 

adresa bydliska :................................................................... obec :  ...................................... 

 Počet poplatníkov (osôb, prihlásených na trvalý pobyt, prechodný pobyt, resp. 

bývajúcich) za ktorých preberám povinnosť platenia   .................................. 

Poplatkové subjekty:   

meno a priezvisko :................................................... dátum narodenia:................... rod.vzťah.............. 

meno a priezvisko :................................................... dátum narodenia:................... rod.vzťah.............. 

meno a priezvisko :................................................... dátum narodenia:................... rod.vzťah.............. 

meno a priezvisko :................................................... dátum narodenia:................... rod.vzťah.............. 

meno a priezvisko :................................................... dátum narodenia:................... rod.vzťah.............. 

meno a priezvisko :................................................... dátum narodenia:................... rod.vzťah.............. 

meno a priezvisko :................................................... dátum narodenia:................... rod.vzťah.............. 

meno a priezvisko :................................................... dátum narodenia:................... rod.vzťah.............. 

meno a priezvisko :................................................... dátum narodenia:................... rod.vzťah.............. 

meno a priezvisko :................................................... dátum narodenia:................... rod.vzťah.............. 
 

 

Zároveň beriem na vedomie, že som povinný oznámiť všetky zmeny, ktoré sú 

rozhodujúce pre správne určenie výšky poplatku, ako aj zánik poplatkovej povinnosti a 

to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. 
 
 
 

V Štítniku, dňa.......................................... ...................................................  
podpis platiteľa 

 

 

Poznámka : obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré 

poplatník obci preukáže na základe nasledovných podkladov (podľa čl.9 bod 6, 7 VZN č.4 /2012) 

- doklad , potvrdenie o prechodnom pobyte mimo obce Štítnik, pracovná zmluva, potvrdenie o 

návšteve školy, čestné prehlásenie 

že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, z dôvodu pracovných povinností 

alebo že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní. 

O zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné požiadať písomne s odôvodnením a doložením dokladov 

preukazujúcich uvádzané skutočnosti v lehote l mesiaca ako nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu 

výšky alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví v nasledujúcom období . 

 


