
II. údaje o štatutárnych zástupcoch

fax

fax
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pokračovanie na druhej strane 
F 196/4 Riadenie daní a polatkov

plné obchodné meno

Právnická osoba                              
Fyzická osoba - podnikateľ                          

prezenčná pečiatka Mestského úradu Prievidza

Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady na rok 2011                                

I. údaje o poplatníkovi - uviesť podľa platného živnostenského listu, výpisu z obchodného 
registra alebo inej registračnej listiny

IČO ulica, číslo, číslo bytu

Miesto sídla Telefónne číslo 

titul, meno, priezvisko

adresa bydliska

telefón 1 telefón 2

email

email

titul, meno, priezvisko

adresa bydliska

telefón 1 telefón 2

III. údaje o nehnuteľnostiach na území mesta vo vlastníctve alebo užívaní poplatníka na iný 
účel ako na podnikanie 

nehnuteľnosť - názov presná adresa účel užívania

nehnuteľnosť - názov presná adresa účel užívania

IV. údaje o nehnuteľnostiach na území mesta vo vlastníctve alebo užívaní poplatníka na 
podnikanie 
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Začiatok prevádzkovania: .........................................

Dátum .........................................

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

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

V. Údaje pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu - vyplní poplatník

Nehnuteľnosť  č. .....   (uveďte číslo nehnuteľnost z tabuľky III. alebo IV. z predošlej strany)

priemerný počet zamestnancov

*1
priemerný počet osob za rok 2010, ktoré sú s poplatníkom v pracovnoprávnom alebo inom 
obdobnom vzťahu alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju 
činnosť v nehnuteľnosti uvedenej na prvej strane ohlásenia 

Podľa spôsobu užívania sa zvolí jedna z možností A alebo B a C :

Variant A Variant B Variant C

ak poplatník vlastní alebo užíva 
nehnuteľnosť uvedenú na prvej strane 
ohlasenia a poskytuje v nej ubytovacie 

alebo zdravotné služby

ak poplatník vlastní alebo užíva 
nehnuteľnosť uvedenú na prvej strane 

ohlásenia a poskytuje v nej reštauračné, 
kaviarenské alebo iné pohostinské služby 
a do ukazovateľ produkcie nezapočítava 

údaje A

ak poplatník vlastní alebo užíva 
nehnuteľnosť uvedenú na prvej 

strane ohlásenia 

Meno a vlastnoručný podpis 
poplatníka alebo štatutárneho 
zástupcu poplatníka

*2

priemerný počet 
hospitalizovaných alebo 

ubytovaných osôb znížený o 
počet osôb za rok 2010, 
ktoré majú trvalý alebo 

prechodný pobyt v Prievidzi

priemerný počet miest za rok 
2010 určených na poskytovanie 

služby
1

 * poplatník, ktorý začal podnikať na území mesta v roku 2011 ohlási údaje podľa aktuálnej skutočnosti 

ukazovateľ produkcie = (osoby z riadku 1 x koeficient z riadku 2 variant C) + vypočítaný údaj 
podľa A alebo B z riadku 2                                                         

Meno a vlastnoručný podpis osoby, 
ktorá vyplnila ohlásenie

koeficient ukazovateľa      
produkcie


