OBEC ROŽKOVANY
Obecný úrad č. 106, 082 71 Lipany

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Rožkovany
č. 10/2015 zo dňa 14.12.2015

Miestne dane a miestne poplatky
za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E ROŽKOVANY
O MIESTNYCH D A N I A CH A MIESTNOM P O P L A T K U ZA
KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Obec Rožkovany v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16
ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 98, 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov u s t a n o v u j e
§1
Základné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom
zriadení
v znení
neskorších
predpisov
rozhodlo,
že
v nadväznosti
na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára
2016 tieto miestne dane:
- daň z nehnuteľností
- daň za psa
- daň za užívanie verejného priestranstva
- daň za ubytovanie
- daň za nevýherné hracie prístroje
a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“)
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní
a miestneho poplatku na území obce Rožkovany .
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
DAŇ Z POZEMKOV
§2
Základ dane
Správca dane ustanovuje na území obce Rožkovany hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu
dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za
a) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy vo výške 0,10 €.
§3
Sadzba dane
Správca dane určuje pre všetky pozemky na území obce Rožkovany, ročnú sadzbu dane z pozemkov
vo výške:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,50 %,
b) záhrady 0,40 %,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,40 %,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy 0,40%,
e) stavebné pozemky 0,40%.

DAŇ ZO STAVIEB
§4
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre
stavby na
území obce Rožkovany ročnú sadzbu dane
2
zo stavieb za každý aj začatý m zastavanej plochy vo výške:
a) 0,07 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,07 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
c) 0,20 € za za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,20 € za samostatne stojace garáže,
e) 0,20 € za stavby hromadných garáží,
f) 0,20 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) 0,70 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
h) 0,70 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
i) 0,20 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok
za podlažie 0, 03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia .
DAŇ Z BYTOV
§5
Sadzba dane
Správca dane na území obce Rožkovany určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške :
a) 0,07 € za byty
b) 0,20 € za nebytové priestory
§6
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny
b) pozemky využívané školami a školskými zariadeniami
2. Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb sú oslobodené:
a) stavby, v ktorých sa vykonávajú cirkevné obrady
3. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške:
a) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov držiteľov
preukazu ZŤP a ZŤPS
b) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších
ako 70 rokov, ktorí žijú sami bez iných rodinných príslušníkov
4.Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na poskytnutie oslobodenia pozemkov,
stavieb a bytov od dane alebo zníženia daňovej povinnosti je 70 a viac rokov.

§7
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí
Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do 3,-€ nebude vyrubovať.
D A Ň ZA P S A
§8
Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou.
§9
Sadzba dane
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane
a) 4,00 € za jedného psa držaného v rodinnom dome
b) 8,00 € za jedného psa držaného v byte alebo bytovom dome
§ 10
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 8, a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 11
Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce Rožkovany a to najmä: - miestne komunikácie
- chodníky a iné plochy
- neknihované parcely v intraviláne
- parkovisko pri farskom úrade
- námestie v centre obce
Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa
osobitného zákona.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho
na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia
cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo
stráženého parkoviska a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie
verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
§ 12
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 13
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

§ 14
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva:
a) 0,20 €
za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý
aj začatý deň.
§ 15
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

verejného

priestranstva

§ 16
Oznamovacia povinnosť,
vyrubenie dane a platenie dane
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi
dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2. Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky dane a lehotu
ich splatnosti v rozhodnutí.
3. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa
zániku
daňovej
povinnosti,
správca
dane
vráti
pomernú
časť
dane
za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká,
ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

DAŇ

ZA

§ 17
UBYTOVANIE

1.Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane
Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od začatia poskytovania prechodného ubytovania. V oznámení uvedie svoje identifikačné údaje ako aj
identifikačné údaje ubytovacieho zariadenia. Ak dôjde k zmene identifikačných údajov platiteľa dane
alebo jeho ubytovacieho zariadenia, prípadne zanikne daňová povinnosť platiteľa dane, platiteľ dane je
povinný to nahlásiť do 30 dní odo dňa vzniku, prípadne zmeny údajov správcovi dane.
2. Sadzba dane za ubytovanie
Správca dane určuje sadzbu dane vo výške 0,50 € na osobu a prenocovanie.
3. Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane
Platiteľ dane je povinný viesť a na vyžiadanie správcu dane predložiť preukázateľnú dennú evidenciu
o poskytovaní prechodného ubytovania daňovníkom.
4. Spôsob vyberania dane za ubytovanie prevádzkovateľom zariadenia
Daň za ubytovanie vyberá platiteľ dane pri nástupe daňovníka do zariadenia prechodného ubytovania.
5. Lehota a spôsoby odvodu dane za ubytovanie obci
Platiteľ dane je povinný podať priznanie k dani za ubytovanie správcovi dane štvrťročne
do 15 dní po ukončení štvrťroku a do tohto termínu daň uhradiť v hotovosti do pokladne správcu dane
alebo bankovým prevodom na účet správcu dane.

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 18
Predmet dane
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú
alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru
a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len "nevýherné hracie prístroje").
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
§ 19
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§ 20
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 21
Sadzba dane
a) 50,- € za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok .
§ 22
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
2. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku
daňovej povinnosti.
3. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná
bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
4. 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.
5. Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne
alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Rožkovanoch. Písomné oznámenie
pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného
hracieho prístroja, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti
obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto
doterajšieho prevádzkovania.
6. Na účely výberu dane daňovník je povinný viesť evidenciu nevýherných hracích automatov,
označiť ich štítkom s uvedením týchto údajov:
a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja – identifikačné údaje,
b/ názov firmy, resp. meno podnikateľa, adresu,
c/ dátum začatia prevádzky a miesto jeho umiestnenia.

POPLATOK
§ 23
Poplatník a platiteľ
1. Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady,
ktoré vznikajú na území obce.
2. Poplatok platí poplatník a platiteľ , ktorým je fyzická alebo právnická osoba určená
v § 77 zákona.
§ 24
Sadzba poplatku
Správca poplatku určuje výšku poplatku takto:
a) 0,0274 € na osobu a deň u fyzickej osoby podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona
a u právnickej osoby podľa § 77 ods. 2 písm. b) , c) zákona o miestnych
daniach a miestnom poplatku
b) 0,015 € za kg za drobný stavebný odpad pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2
zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku
§ 25
Určenie poplatku
1. Poplatok sa určuje ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období,
počas ktorých má alebo bude mať poplatník fyzická osoba podľa § 77 ods. 2 písm. a) v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať,
alebo ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa
dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b), c).
2. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov obec určí pre poplatníkov § 77 ods. 2 písm. b), c)
podľa písomného ohlásenia poplatníka , ktoré je prílohou č. 1 VZN.
3. Obec Rožkovany ustanovuje
hodnotu koeficientu pre výpočet ukazovateľa produkcie
komunálnych odpadov v zmysle § 79 ods. 4 písm. a) zákona o miestnych daniach a miestnom
poplatku vo výške 1.
§ 26
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný si splniť ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80 zákona.
2. Poplatník, ktorý plní poplatkovú povinnosť za ostatných poplatníkov spoločnej domácnosti
je povinný uviesť údaje za každého poplatníka , ktorý má v nehnuteľností trvalý, resp. prechodný
pobyt.
3. Poplatník právnická osoba alebo podnikateľ podľa § 77 ods. 2 písm. b),c) zákona je povinný
doložiť správcovi poplatku písomne ohlásenie , ktoré je prílohou č. 1 VZN .
4. Právnická osoba a podnikateľ ak má uzavretú nájomnú zmluvu na prenájom nehnuteľnosti, predloží
kópiu nájomnej zmluvy.
5. V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných na výpočet poplatku, správca vychádza
z posledných jemu známych údajov.
6. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto
nastali.
§ 27
Vyrubenie poplatku a splatnosť
1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je
splatný
do
15
dní
odo
dňa
nadobudnutia
právoplatnosti
rozhodnutia.
2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť

poplatku
rozhodnutím,
začínajúc
dňom
vzniku
poplatkovej
povinnosti
až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
3. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok
rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 alebo odseku 2.
4. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených
obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
5. Poplatok za drobný stavebný odpad sa platí v hotovosti pri platbách do 300,- €
do pokladne obecného úradu.
§ 28
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
Správca poplatku ustanovuje v zmysle § 82 zákona, že :
1. poplatok zníži o 50% zo sadzby poplatku osobe, ktorá preukáže skutočnosť, že sa viac ako 90
dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce.
2. poplatok odpustí osobe, ktorá preukáže skutočnosť, že sa 365 v zdaňovacom období nezdržiava
v obci.
Doklady preukazujúce skutočnosti uvedené v bode 1 a 2 sú:
- potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry , že vykonáva prácu v zahraničí alebo pracovnú
zmluvu alebo pracovné povolenie alebo čestné vyhlásenie
- potvrdenie od zamestnávateľa s uvedením počtu dní počas ktorých sa poplatník zdržiava
v inej obci v SR z dôvodu pracovných povinností a v ktorej je súčasne ubytovaný
- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb
- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody
- potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v inej obci v SR
3. na zmiernenie a odstránenie tvrdosti zákona zníži poplatok v zdaňovacom
na základe písomnej žiadosti poplatníka a predložených dokladov nasledovne:

období,

a) držiteľ Janského plakety
* držiteľ diamantovej a zlatej plakety o 100% zo sadzby poplatku
* držiteľom striebornej plakety o 75% sadzby poplatku
* držiteľom bronzovej plakety o 50% sadzby poplatku.
b) ak poplatník študuje mimo obce a je ubytovaný v zariadení poskytujúcom ubytovanie ;
dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je potvrdenie o návšteve školy mimo obce,
prípadne preukázaný spôsob ubytovania v mieste štúdia o 25% zo sadzby poplatku.
c) správca poplatku zníži resp. zvýši poplatok vo výške alikvotnej časti zo sadzby poplatku
ak poplatník počas zdaňovacieho obdobia:
* prihlási sa k trvalému pobytu v inej obci alebo meste,
* narodí sa, zomrie,
dokladom preukazujúcim dôvod pre alikvotné zníženie poplatku je potvrdenie o zmene pobytu,
úmrtný list .
4. Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok poplatníkovi
vráti do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr
do 70 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nevráti
poplatok nižší ako 3 € ( 90,38 Sk).
5. Doklady preukazujúce dôvod zníženia alebo odpustenia poplatku je poplatník povinný predložiť
správcovi poplatku v lehote do 31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia.
6. Správca poplatku ustanovuje, že zníži poplatok v zmysle § 28 ods. 1,2,3
tohto VZN
len v prípade, ak poplatník si riadne plní poplatkovú povinnosť a nemá evidované nedoplatky
z dôvodu neplatenia miestnych daní a poplatku .
7. Občanovi je možné poskytnúť iba jeden druh úľavy alebo odpustenia.

§ 29
Záverečné ustanovenie
1. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o dani
z nehnuteľností a miestnom poplatku zo dňa 8.12.2014.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Rožkovany sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa
14.12.2015 Uznesením číslo 106/2015.
§ 30
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Rožkovany dňa: 30.11.2015
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

14.12.2015

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Rožkovany dňa:

15.12.2015

VZN zvesené dňa:

29.12.2015

........................................................
PhDr. Beáta Kollárová, PhD.
starostka obce

Príloha č. 1VZNo miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Právnická osoba
pečiatka

Fyzická osoba – podnikateľ
pečiatka

Obecný úrad Rožkovany

Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
I. údaje o poplatníkovi – uviesť podľa platného živnostenského listu, výpisu z obchodného
registra alebo inej registračnej listiny
Plné obchodné meno
IČO
Miesto sídla

ulica, číslo
tel. číslo

II. korešpondenčná adresa (uvedie poplatník, aj je iná ako uvedená v tab. č. I.)
Priezvisko, meno, titul
Ulica, číslo
PSČ, Mesto
Obchodné meno

III.údaje o štatutárnych zástupcoch
Priezvisko, meno, titul
Adresa
Telefón 1
e-mail

telefón 2
fax

Priezvisko, meno, titul
Adresa
Telefón 1
e-mail

telefón 2
fax

IV. údaje o nehnuteľnosti na území obce vo vlastníctve alebo užívaní na iný účel ako na
podnikanie
Nehnuteľnosť – názov
Presná adresa
Účel užívania
1.
2.
3.
4.
V. údaje o nehnuteľnosti na území obce vo vlastníctve alebo užívaní poplatníka na podnikanie
Nehnuteľnosť – názov
Presná adresa
Účel užívania
1.
2.
3.
4.

VI. údaje pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu – vyplní poplatník
Variant A
Variant B
Variant C
Ak poplatník vlastní alebo užíva Ak poplatník vlastní alebo užíva Ak poplatník vlastní alebo užíva
nehnuteľnosť uvedenú na prvej
nehnuteľnosť uvedenú na prvej
nehnuteľnosť uvedenú na prvej
strane ohlásenia a poskytuje v
strane a poskytuje v
strane a neposkytuje v nej
nej ubytovacie alebo zdravotné
nejreštauračné, kaviarenské
ubytovacie, reštauračné,
služby
alebo iné pohostinské služby a
kaviarenské alebo iné
do ukazovateľa produkcie sa
pohostinské služby
nezapočítavajú údaje podľa
variantu A
Priemerný počet osôb
Priemerný počet osôb
Priemerný počet osôb
v pracovnom pomere,
v pracovnom pomere,
v pracovnom pomere,
inom obdobnom
inom obdobnom
inom obdobnom
pomere,
pomere,
pomere,
štátnozamestnaneckom
štátnozamestnaneckom
štátnozamestnaneckom
pomere, vrátane
pomere, vrátane
pomere, vrátane
štatutárneho orgánu
štatutárneho orgánu
štatutárneho orgánu
znížený o počet osôb,
znížený o počet osôb,
neznížený o počet
ktoré majú v obci
ktoré majú v obci
osôb, ktoré majú
Rožkovany trvalý
Rožkovany trvalý
v obci Rožkovany
alebo prechodný pobyt
alebo prechodný pobyt
trvalý alebo prechodný
pobyt
Priemerný počet pobyt
Priemerný počet miest
hospitalizovaných
za rok 2015 určených
alebo ubytovaných
na poskytovanie
osôb znížený o počet
reštauračných,
osôb za rok 2015,
kaviarenských a iných
ktoré majú trvalý
pohostinských služieb
alebo prechodný pobyt
v Rožkovanoch

Začiatok prevádzkovania
..............................................................................................................................
Poplatník, ktorý začal podnikať na území obce Rožkovany v priebehu zdaňovacieho obdobia,
ohlási údaje podľa aktuálnej skutočnosti.

.........................................
V Rožkovanoch

.........................................
Pečiatka

........................................
Podpis poplatníka

