Príloha č. 3 k VZN č. 2
OZNÁMENIE
údajov v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov v obci Konská
pre zdaňovacie obdobie od ............... do .................
A. Základné údaje o poplatníkovi
Poplatník (právnická osoba § 77 ods. 2 b) alebo podnikateľ § 77 ods. 2 c) zákona č.
582/2004 Z.z.
Názov alebo obchodné
meno:
Sídlo alebo miesto
podnikania (ulica, číslo,
PSČ, obec/mesto):
IČO:
Meno, priezvisko a adresa
štatutárneho zástupcu:
Názov prevádzky:
Adresa prevádzky:
Meno zodpovednej osoby:
Tel. kontakt; e-mail:
Názov alebo obchodné
meno platiteľa (ak je iný
ako poplatník):
Adresa, sídlo alebo miesto
podnikania platiteľa (ak je
iné ako poplatníka):
IČO platiteľa (ak je iné
ako poplatníka):
V prípade, že má poplatník viaceré organizačné zložky, prevádzkarne alebo iné miesta
podnikania na území obce Konská a nepodáva za ne samostatnú žiadosť, poplatník uvedie
ich zoznam v prílohe tejto žiadosti.
Prevažujúca činnosť
◘ poskytovanie zdravotných alebo ubytovacích služieb
(zaškrtnúť):
◘ poskytovanie reštauračných, kaviarenských alebo iných
pohostinských služieb
◘ poskytovanie iných služieb alebo činnosť v inom odvetví

B. Údaje pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov
Nasledovný údaj vypĺňajú všetci poplatníci
Priemerný počet zamestnancov1:
Bez osôb s TP, PP Spolu:
v obci:
Nasledovný údaj vypĺňajú poplatníci, ktorí poskytujú zdravotné alebo ubytovacích
služieb
Priemerný počet hospitalizovaných alebo
Bez osôb s TP, PP Spolu:
ubytovaných osôb2:
v obci:
Nasledovný údaj vypĺňajú poplatníci, ktorí poskytujú reštauračné, kaviarenské alebo
iné pohostinské služby
Priemerný počet miest určených na
poskytovanie služby3:
1

Priemerný počet zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období;
do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Konská
(§ 79 ods. 3 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z.).
2
Priemerný počet hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúcich na zdaňovacie
obdobie v rozhodujúcom období; do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby s trvalým alebo
prechodným pobytom v obci Konská (§ 79 ods. 3 písm. b) bod 1. zákona č. 582/2004 Z.z.).
3
Priemerný počet miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie
v rozhodujúcom období (§ 79 ods. 3 písm. b) bod 2. zákona č. 582/2004 Z.z.); ak sa
nezapočítava priemerný počet podľa 1. bodu.
Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov nevypočíta podľa § 79 ods. 3, pri výpočte
sa postupuje podľa § 79 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z.z., preto je potrebné uviesť priemerný
počet zamestnancov a priemerný počet hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb aj spolu –
t.j. vrátane osôb s TP a PP v obci.
Rozhodujúcim obdobím je predchádzajúci kalendárny rok alebo počet kalendárnych dní podľa
§ 79 ods. 5 písm. b) zákona č. 582/2004 Z.z.
TP, PP – trvalý pobyt, prechodný pobyt.
Počet strán príloh: ...................
Potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a správne.
V .........................., dňa .............................
..............................................
poplatník
podpis a pečiatka

