
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY  
Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti 

podnikateľa (fyzickej alebo právnickej osoby), ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území mesta Rožňava na účel podnikania, alebo právnickej osoby, ktorá je oprávnená 

užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Rožňava na iný účel ako podnikanie 

a v užívanej nehnuteľnosti v meste Rožňava poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby 

(v zmysle zákona č.582/2004 Z.z v znení neskorších zmien ) 

Poplatník : 

Obchodné meno alebo názov : ............................................................................................ 

IČO : ............................................................................................ 

Sídlo alebo miesto podnikania : ............................................................................................ 

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

Poštová adresa : ............................................................................................ 

(vypĺňa sa len v prípade, ak adresa  

nie je totožná s adresou sídla)   ............................................................................................ 

Telefónne číslo : ............................................................................................ 

Číslo účtu z podnikateľskej činnosti :        ...................................................................................... ..... 

    

Štatutárny orgán : ............................................................................................ 

(vypĺňa len právnická osoba)   

 

Údaje rozhodujúce na určenie poplatku :  

 

Priemerný počet zamestnancov*, ktorí nemajú  

v meste Rožňava trvalý alebo prechodný pobyt : .................................. 

 

Priemerný počet hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb 

v rozhodujúcom období**, ktorí nemajú v meste Rožňava  

trvalý alebo prechodný pobyt : .................................. 

 
* priemerný počet zamestnancov je priemerný počet osôb pripadajúci na kalendárny rok, ktoré sú v rozhodujúcom období** s poplatníkom 

v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho 
štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva lebo je oprávnený užívať, 

nachádzajúcej sa v meste Rožňava; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba 

** rozhodujúcim obdobím je spravidla predchádzajúci kalendárny rok  

 

Adresa nehnuteľností, ktoré na území mesta užíva (adresy prevádzok) : 

 

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

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

 

Poznámky : 

 

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

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

 

Poplatková povinnosť vznikla dňa :  ....................................... 

 

 

 Beriem na vedomie, že som povinný oznámiť zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku 

ako aj zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.  

 

V Rožňave, dňa .............................                                                                .................................................. 

                pečiatka a podpis poplatníka 


