
MESTO  NOVÁ BAŇA 

OZNÁMENIE  K  POPLATKU  ZA  KOMUNÁLNE ODPADY 
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ROK 20 . . . 

IČO      PO  
           FO - PODNIKATEĽ 

I. – ÚDAJE O POPLATNÍKOVI
Obchodné meno/názov – podľa živnostenského listu alebo obchodného registra: 

Sídlo firmy – ulica, číslo, názov obce, PSČ:     Tel. č./e-mail: 

Miesto podnikania v Novej Bani – ulica a číslo : vznik poplatkovej povinnosti k: 

zánik poplatkovej povinnosti k: 

II. – VÝPOČET POPLATKU
        A         B         C 

a) Sadzba v €        0,0959       0,0959     0,0959 
b) Počet kalendárnych dní

c) Priemerný počet osôb pripadajúcich na určené obdobie – tvoriacich
štatutárny orgán,  pracovnoprávny vzťah, štátnozamestnanecký pomer,
obdobný vzťah     2), 3)

        X 

d) Priemerný počet  zamestnancov a osôb pripadajúcich na určené  obdobie
– neznížený o počet osôb, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt   3)         X         X 

e) Koeficient        0,3(0,15)         0,8        1,00 
f) Priemerný počet hospitalizovaných alebo ubytovaných pripadajúcich  na

určené  obdobie  3)         X         X 
g) Priemerný počet miest určených  na poskytovanie služby pripadajúcich

na určené  obdobie 3)         X         X 

h) Výpočet a.b.(c+g).e a.b.(c+f).e a.b.d.e
i) Poplatková povinnosť

    Spolu  (A+B+C) 

A – PO, FO –  podnikatelia poskytujúci reštauračné služby (0,3), kaviarenské a iné pohostinské služby (0,15) podľa  priemerného 
         počtu  miest určených  na poskytovanie  služby  pripadajúcich  na určené  obdobie  

B – PO, FO – podnikatelia poskytujúci zdravotné a ubytovacie služby podľa priemerného  počtu hospitalizovaných alebo 
         ubytovaných pripadajúcich  na určené  obdobie 

C – PO, FO –  podnikatelia ostatní 

2) do počtu osôb sa započítavajú osoby, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt, ak je poplatníkom fyzická  osoba ,
ktorá je podnikateľom, do počtu  osôb sa  započítava  aj táto osoba

3) rozhodujúcim obdobím je predchádzajúci  kalendárny  rok  alebo  počet  kalendárnych  dní  v zmysle zákona  582/2004 Z.z.
v znení  neskorších  predpisov

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a som si vedomý/á právnych následkov nepravdivého alebo neúplného 
oznámenia. 

V Novej Bani, dňa ....................................        ....................................................... 
podpis, pečiatka 

Mesto Nová Baňa spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. a  
na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov, za účelom splnenia oznamovacej povinnosti k poplatku za komunálne odpady. Doba platnosti spracovávania sa viaže na 
dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom 
v zmysle platnej legislatívy a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na 
stránke Mesta Nová Baňa: https://www.novabana.sk/ochrana-osobnych-udajov 

https://www.novabana.sk/ochrana-osobnych-udajov
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