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Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom podľa § 4 ods. 1 a podľa ods. 3 písm. c/ 
a § 6 ods. 1 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa  
zákona č. 582/12004 Z. z.  o miestnom  poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov   

v y d á v a     t o t o  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 40/2015 
o miestnych daniach  

a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

Prvá časť 
ÚVODNÉ  USTANOVENIA  

§ 1 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj „VZN“) ustanovuje druhy miestnych daní 
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré sa vyberajú v obci Hradište 
pod Vrátnom a upravuje ostatné s tým súvisiace náležitosti.      
(2) Obec Hradište pod Vrátnom vyberá na svojom území, tieto miestne dane (ďalej len 
"dane"): 
a) daň za psa, 
b) daň za užívanie verejného priestranstva, 
c) daň za jadrového zariadenia. 
(3) Obec Hradište pod Vrátnom vyberá na svojom území miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "poplatok"): 
(4) Zdaňovacím obdobím daní je kalendárny rok. 
 
                                                                       Druhá časť 

             Dane 
        Daň za psa 

     § 2 
(1) Predmet dane – daň sa platí za psa  staršieho ako 6 mesiacov chovaného fyzickou osobou 
alebo právnickou osobou.  
Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes 
umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa 
občan s ťažkým zdravotným postihnutím.                                                        
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je  vlastníkom psa alebo 
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.  
(3) Základom dane je počet psov.  
(4) Sadzba  dane  je 5,00 € za  jedného psa a kalendárny rok.  
(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným  dňom mesiaca, v ktorom pes 
prestal byť predmetom dane.   
(6) Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný. 
(7) Správca dane ustanovuje, že daň úhrnom nižšiu ako 3,00 € nebude vyrubovať ani vyberať. 
  

Daň za užívanie verejného priestranstva 
§ 3 

 (1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo 
vlastníctve obce Hradište pod Vrátnom, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta: 
a) hlavné a všetky   vedľajšie  (miestne)  cestné komunikácie  v  celej  svojej  dĺžke  a  v  šírke 
od krajnice po krajnicu a p.č. 107/1,107/4,113/1,113/3,113/8,114/1,114/2,114/4,114/7, 745/1, 
894/4,5179/1,6123,6109/4. 
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b) vybudovaný  chodník, príp. aj  upravená plocha pre  chodenie obyvateľov na celom území  
obce, 
c) priestranstvá v obci a to: 

1.) priestranstvo pri obecnom úrade Hradište pod Vrátnom p.č.113/1 
2.) priestranstvo pri kultúrnom dome p.č. 113/1 
3.) priestranstvo pred s.č. 36 p.č.113/3 
4.) všetky neknihované parcely v intraviláne obce 

 
d) trhovisko v obci určené VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na 
trhových miestach zo dňa 3.9.1999. 
(2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva  
(3) Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa podľa tohto VZN rozumie  
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb vrátane reštauračných a 
pohostinských služieb za účelom občerstvenia – napr. stánok  so zmrzlinou, mliečny automat, 
stánok na predaj potravín alebo hotových jedál, stánok na poskytovanie priemyselných 
služieb (oprava dáždnikov, obuvi, atď.), stánok na predaj priemyselného tovaru, odevov, atď. 
b) umiestnenie stavebného zariadenia /napr. lešenia, oplotenia/, predajného zariadenia, 
zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií v rozsahu oplotenia a vytvorenia 
zábran vstupu do týchto zariadení,  
c) umiestnenie skládky – napr.  skládka sutiny alebo kameňov, skládka zeminy, skládka 
nepotrebných prebytkov z domácností a materiálu slúžiaceho na podnikateľské účely. 
d) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska – napr. vyhradenia priestoru pre 
motorové vozidlo, súvislé státie na tom istom mieste. 
(4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 
(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 
priestranstva v m2.   
(6) Sadzbu  dane  za užívanie  verejného priestranstva je za  každý aj  začatý m2  osobitne  
užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň: 
a) sadzba za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajného zariadenia sa 
stanovuje 0,17 € / m 2 / deň alebo 15,- €/ m 2 /rok  
b) sadzba za umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií sa stanovuje 0,17 €/ m 2 / deň 
c) sadzba za umiestnenie skládky sa stanovuje 0,33 € / m 2 / deň 
d) sadzba za trvalé umiestnenie motorového vozidla sa stanovuje 0,04 € / m 2 / deň 
(7) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením 
užívania verejného priestranstva.  
Daňovník je povinný  osobne   alebo  písomne  podať oznámenie o začatí užívania verejného 
priestranstva Obecnému úradu v Hradišti pod Vrátnom - a to  pred  začatím  osobitného  
užívania  verejného priestranstva, výnimočne v deň,  v ktorom  sa má  realizovať užívanie 
verejného priestranstva.  
Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá  má  alebo  môže  mať  
vplyv  na  výšku  stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému 
úradu v Hradišti pod Vrátnom skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva 
skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. 
 

Daň za jadrové zariadenie 
§  4 

 

(1) Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie v ktorom prebieha štiepna 
reakcia  v jadrovom reaktore  a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové 
zariadenie“), a to aj časť kalendárneho roka.  
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(2) Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia, ktorým je držiteľ povolenia 
udeleného podľa ustanovení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej 
energie v platnom znení. 

(3) Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti 
ohrozenia jadrovým zariadením. Výmera katastrálneho územia obce Hradište pod 
Vrátnom je 25.194.966 m2. 

(4) Zastavané územie obce Hradište pod Vrátnom sa nachádza v  jednej oblasti ohrozenia 
jadrovým zariadením Jadrovej elektrárne V-2 Jaslovské Bohunice v pásme nad 2/3 
polomeru. Tým je obec miestne príslušnou pre správu dane za jadrové zariadenie.  

(5)  Sadzba dane za jadrové zariadenie v zmysle odseku 4 tohto ustanovenia je  0,0006 €/m2. 
(6) Daňová   povinnosť  vzniká  dňom   začatia  skúšobnej  prevádzky  jadrového   zariadenia   
      a zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.  
(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 

odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zániku daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku 
daňovej povinnosti.  

      Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne 
alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Hradišti pod Vrátnom. Písomné oznámenie 
pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, meno alebo 
názov prevádzkovateľa, IČO, DIČ, sídlo alebo adresu prevádzkovateľa, číslo povolenia na 
prevádzku jadrového zariadenia, vydaného – kedy a kto povolenie vydal, identifikáciu 
jadrového zariadenia ako názov jadrového zariadenia, sídlo alebo umiestnenie, počet 
reaktorov, deň začatia skúšobnej prevádzky, oznámenie o dobe prevádzky a výrobe 
elektrickej energie za uplynulý rok za každý reaktor a jadrové zariadenie samostatne. 

(8)  Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31.  januára  zdaňovacieho obdobia za  
       predchádzajúci kalendárny rok. Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu  
       dane podľa ods. 3 a sadzby dane podľa ods. 5 tohto ustanovenia. 
      Ak je niekoľko daňovníkov v lokalite jadrových zariadení v Jaslovských Bohuniciach, 

ktorým boli Úradom  jadrového dozoru Slovenskej republiky schválené rôzne oblasti 
ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú, správca dane 
vyrubí pomernú časť dane za jadrové zariadenie každému daňovníkovi. Pomerná časť 
dane za jadrové zariadenie sa určí ako podiel dane pripadajúci na jednotlivých 
daňovníkov. 

      Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia. 

 
Tretia časť 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
§ 5 

(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 
území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od 
fyzických osôb  a  biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.  

(2) Na území obce sa uplatňuje množstvový zber. 
 

Definícia pojmov 
§ 6 

(1) Poplatok platí poplatník, ktorým je: 
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na 
území obce oprávnená užívať alebo užíva rodinný dom, byt nebytový priestor, pozemnú 
stavbu, alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, 
trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem 
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lesného pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len 
„nehnuteľnosť“), 
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území obce na iný účel ako na podnikanie 
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
obce na účel podnikania. Ak viacero poplatníkov podľa ods. 1 písm. a) tohto nariadenia žije v 
spoločnej domácnosti plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto 
domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne 
úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne 
opatrovník. Povinnosti poplatníka nemôže za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa 
dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti 
ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť 
správcovi poplatku. 
(3)  Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu poplatku vyberá a za vybraný 
poplatok ručí platiteľ poplatku, ktorým je: 
a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov 
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo 
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca, alebo správca súhlasí 
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec, 
c) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území obce 
(4) Osamelo žijúcou osobou pre účely tohto VZN sa rozumie osoba s trvalým pobytom v obci 
Hradište pod Vrátnom žijúca sama v domácnosti, napr. vdovec, vdova, sirota, slobodný, 
slobodná, atď. Za takúto osobu možno považovať aj osobu, s ktorou na rovnakom súpisnom 
čísle je na trvalý pobyt zapísaná ďalšia osoba alebo osoby, ale sa tam dlhodobo nezdržiava 
(viac ako 6 mesiacov). 
(5) Za osamelo žijúcu osobu pre účely tohto VZN nemožno považovať osobu spĺňajúcu 
podmienky podľa ods. 4, s ktorou žije v spoločnej domácnosti ďalšia minimálne jedna osoba 
bez ohľadu na jej trvalý pobyt. 
(6) Za osobu sezónne užívajúcu nehnuteľnosť pre účely tohto VZN možno považovať 
vlastníka nehnuteľnosti bez trvalého pobytu v obci Hradište pod Vrátnom, ktorý svoju 
nehnuteľnosť užíva len počas letného obdobia v mesiacoch marec až október. 
 

Vznik poplatkovej povinnosti 
§ 7 

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 8 ods.1 
 

Oznamovacia povinnosť 
§ 8 

(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej 
povinnosti do 30 dní odo dňa   vzniku poplatkovej povinnosti a   
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného 
pobytu /ďalej len „identifikačné údaje“/; v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je 
poplatníkom osoba podľa § 6 ods. 1 písm. b/ alebo písm. c/ tohto VZN názov alebo obchodné 
meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo /IČO/, 
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,  
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 14 tohto VZN, predložiť aj 
doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 
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(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti  
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy 
tieto nastali. 
(3) Správca poplatku zabezpečí ochranu osobných údajov získaných na základe tohto 
nariadenia podľa osobitného predpisu. 
 

Sadzba poplatku 
§ 9 

(1) Sadzba poplatku pre poplatníka je stanovená za jeden liter komunálnych odpadov takto: 
 

objem nádoby počet vývozov za rok sadzba poplatku 
v €/l 

poplatok za rok v € 

80 l 26 0,0241 50,12 
110 l (kovová) 26 0,0224 64,06 

140 l 26 0,0176 64,06 
240 l 26 0,0165 102,96 
660 l 26 0,0174 298,58 
1100 l 26 0,0150 429,00 

 
(2) Sadzba poplatku pre osamelo žijúcu osobu je stanovená za jeden liter komunálnych 
odpadov takto: 
 

objem nádoby počet vývozov za rok sadzba poplatku 
v €/l 

poplatok za rok v € 

80 l 15 0,0199 23,88 
140 l 15 0,0130 27,30 

 
 (3) Sadzba poplatku pre osobu sezónne užívajúcu nehnuteľnosť je stanovená za jeden liter 
komunálnych odpadov vyvážaných v mesiacoch marec – október takto: 
 

objem nádoby počet vývozov za rok sadzba poplatku 
v €/l 

poplatok za rok v € 

80 l 16 0,0284 36,35 
140 l 16 0,0186 41,66 

 
 (4) Ak viacero poplatníkov užíva spoločnú zbernú nádobu, nájomca nádoby písomne ohlási 
obci podiel na užívaní nádoby. 
 
(5) Sadzba poplatku pre poplatníka je stanovená za jeden kilogram drobných stavebných 
odpadov je  0,040 €. 
 

Určenie poplatku 
§ 10 

(1) Poplatok za komunálny odpad sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby, objemu 
zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych 
odpadov.  
(2) Poplatok za drobný stavebný odpad sa určuje ako súčin množstva a sadzby poplatku za 
drobný stavebný odpad.    
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Správa poplatku 
§ 11 

(1) Správu daní a poplatku vykonáva obec Hradište pod Vrátnom prostredníctvom starostu 
obce Hradište pod Vrátnom a poverených zamestnancov obce  
 (2) Vyrubené  poplatky sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent smerom nadol. 
 

Platba poplatku 
§  12 

(1) Správca poplatku vystaví poplatníkovi doklad na úhradu poplatku. 
(2) Správca poplatku v doklade na úhradu poplatku uvedie číslo účtu správcu poplatku, kód 
banky, variabilný symbol a konštantný symbol. 
(3) Poplatník je povinný označiť platbu poplatku platobnými údajmi uvedenými v ods. 2 
(4) Poplatok sa môže platiť: 

a) bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu poplatku, 
b) poštovým peňažným poukazom na príslušný účet správcu poplatku, 
c) pri platbách do 300 eur v hotovosti do pokladne správcu poplatku.  

(5) Poplatok sa platí: 
a) Pri sume neprevyšujúcej 105,- € jednorázovo do 31.5. bežného roka. 
b) Pri sume prevyšujúcej 105,- € sa môže platba rozdeliť do dvoch rovnakých splátok a to 
prvá splátka do 31.5. bežného roka a druhá splátka do 30.9. bežného roka. Ak sa poplatník, 
ktorého poplatok je vyšší ako 105,- € rozhodne zaplatiť poplatok jednorázovo v plnej výške, 
môže poplatok zaplatiť v termíne prvej splátky. 
 

Vrátenie poplatku 
§ 13 

(1) Ak poplatníkovi zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia 
a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, obec poplatok 
alebo jeho časť vráti. 
(2) Doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ods. 1 na vrátenie preplatku alebo jeho 
pomernej časti: 
a) doklad o zániku poplatkovej povinnosti /napr. kúpna zmluva, zámenná zmluva, darovacia 
zmluva/  
b) doklad o ukončení prevádzkovej činnosti. 
(3) Poplatníkovi, ktorému bolo priznané zníženie poplatku rozhodnutím obce Hradište pod 
Vrátnom vráti správca poplatku rozdiel medzi zaplateným poplatkom a priznaným  znížením 
poplatku do 31. decembra kalendárneho roka 
(4) Obec poplatok nižší ako 3 €  nevráti.   
 

Zníženie a odpustenie poplatku 
§ 14 

(1) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník 
preukáže obci, že sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiaval alebo nezdržiava na 
území obce a počas tohto obdobia žiadna ďalšia osoba nevyužívala predmetnú nehnuteľnosť. 
(2) Poplatník predloží každoročne aktuálne potvrdenie , ktorým je: 
a) potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v aktuálnom roku s uvedením 
obdobia, v ktorom sa poplatník nezdržiaval na území SR (v prípade cudzojazyčného 
potvrdenia je potrebný preklad), 
b) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, 
c) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody, 
d) potvrdenie o návšteve školy v zahraničí, 
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e) čestné vyhlásenie osoby bez trvalého pobytu v obci Hradište pod Vrátnom, ktorá svoju 
nehnuteľnosť užíva len sporadicky, najviac 3-krát do roka 
 
 

Štvrtá časť 
Záverečné ustanovenia 

§ 14 
(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo 
v  Hradišti pod Vrátnom. 
(2)  Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod 
Vrátnom dňa  11.12.2015 uznesením č. 56/2015. 
(3)  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2016.  
(4)  Prijatím tohto VZN sa ruší doteraz platné VZN č. 35/2012 zo dňa 14.12.2012. 

 
V Hradišti pod Vrátnom dňa  14.12.2015                                        
 
 
 
 
 
 
                Ing. Lukáš Piroha 
                                                                                                             starosta obce 
                     Hradište pod Vrátnom
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                   Príloha č. 1 
                                                                                                                                všeobecne záväzného nariadenia č. 35/2012 
                                                                                                 o miestnych daniach a poplatku za komunálne 

                                              odpady a drobné stavebné odpady 

 

 
 
 
Oznámenie o vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti  k miestnemu poplatku 

za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
pre fyzické osoby 

 
Identifikácia nehnuteľnosti v obci Hradište pod Vrátnom slúžiacej pre bytové účely, v ktorých má 
fyzická osoba trvalý alebo prechodný pobyt alebo túto nehnuteľnosť užíva. 
 
Adresa: Obec Hradište pod Vrátnom      súpisné číslo. .................................. 
 
Meno a priezvisko vlastníka, platiteľa poplatku: ....................................................................................... 

Rodné číslo.................................................................................................................................. 

Adresa trvalého pobytu............................................................................................................... 

Telefón: ...............................................  e-mail: ............................................................................. 

 

Údaje o všetkých poplatníkoch 
    Meno a priezvisko      rodné číslo 
 
1. .....................................................................   ........................................................... 

2. .....................................................................   ........................................................... 

3. .....................................................................   ........................................................... 

4. .....................................................................   ........................................................... 

5. .....................................................................   ........................................................... 

6. .....................................................................   ........................................................... 

7. .....................................................................   ........................................................... 

8. ......................................................................   ........................................................... 

9. .....................................................................   ........................................................... 

  
 
objem nádoby v l / frekvencia vývozu  ............................................ počet nádob....................... 
 
  
 
v  ............................................................... dňa........................................... 
 
 
 
 
        –––––––––––––––––––––––––––- 
                   podpis poplatníka 
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                                                                                                                                všeobecne záväzného nariadenia č. 35/2012 
                                                                                                 o miestnych daniach a poplatku za komunálne 

                                              odpady a drobné stavebné odpady 

 

 
 
 
Oznámenie o vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti  k miestnemu poplatku 

za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
pre právnické osoby, organizácie a fyzické osoby - podnikateľov 

 
Identifikácia nehnuteľnosti v obci Hradište pod Vrátnom slúžiacej pre bytové účely, v ktorých má 
fyzická osoba trvalý alebo prechodný pobyt alebo túto nehnuteľnosť užíva. 
 
 
Obchodné meno:......................................................................................................................................... 

Adresa: ....................................................................................................................................................... 

IČO/rodné číslo.......................................................................................................................................... 

Bankové spojenie a číslo účtu: ................................................................................................................... 

Prevažujúci predmet činnosti: 
 
Sídlo: .......................................................................................................................................................... 

Priemerný počet zamestnancov: ............................................. 

Meno kontaktnej osoby: .................................................................... 

Telefón: ...............................................  e-mail: ............................................................................. 

 

objem nádoby v l / frekvencia vývozu  ............................................ počet nádob....................... 

  

 

  

 

v  ............................................................... dňa........................................... 

 

 

 

 

        –––––––––––––––––––––––––––––– 

        pečiatka, podpis štatutárneho zástupcu 
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Príloha č. 1 
 
Koeficient 
 
Živnosti , priemysel a podnikateľské subjekty 
 
- do 50 zamestnancov 
     
  1 zamestnanec = 0,5 násobok poplatku obyvateľa 
 


