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Schválenie VZN:
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Obec Brodzany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Brodzany
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
č. 7/2012
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Brodzany.
Čl. 2
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady („dalej len
poplatok“)
1. Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník podľa § 77
ods. 2 až 4 zákona o miestnych daniach. Zdaňovacím obdobím pre miestny poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je kalendárny rok.
2. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods. 2
zákona o miestnych daniach. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne táto
skutočnosť.
Čl. 3
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku určuje správca dane, v súlade s ust. § 83 zákona o miestnych daniach,
nasledovne:
a) 10 euro/osoba/rok
b) bufety, stravovacie zariadenia, reštaurácie – 4 ekvivalentné hodnoty na zamestnanca
/rok
c)potravinové obchody ,mäsiarne, pekárne – 3 ekvivalentné hodnoty na zamestnanca a
rok
d) sadzba poplatku 15 € za chalupy a rodinné domy využívané na rekreáciu za rok
e)priemyselné živnosti ,remeslá, poľnohospodárska výroba – 1,5 ekvivalentnej hodnoty
na osobu a rok ,ak nemajú samostatne uzavretú zmluvu o vývoze komunálneho odpadu

Čl. 4
Odpustenie a zníženie poplatku
1. Obec poplatok odpustí:
a) ak poplatník preukáže, že žije v zahraničí/najmenej 90 dní v celku/
b) ak je osoba umiestnená v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti ,
c) ak sa osobe poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou
formou,
d) ak sa osoba v obci dlhodobo nezdržiava, hoci je prihlásená k trvalému pobytu,

e) ak bol osobe zrušený trvalý alebo prechodný pobyt v obci a je iba osobou
súpisného čísla.

bez

2. Doklady nevyhnutné k uplatneniu nevyrubenia poplatku prípadnému zníženiu podľa bodu 1
a)
1a – oficiálny doklad z ohlasovne pobytu v Brodzanoch, doklad o pobyte v
zahraničí, pracovné povolenie, prac. zmluva (z dokladu musí byť zrejmé, že sa jedná
o obdobie dlhšie ako 90 dní v kalendárnom roku),
b)
1b – v prípade zníženia potvrdenie o hmotnej núdzi
c)
1c – potvrdenie o zamestnaní a o prechodnom pobyte mimo bydliska
d)
2a potvrdenie o umiestnení v zariadení, poskytujúcom služby zdravotnej
starostlivosti,
e) 2b- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
f)
2c- čestné vyhlásenie poplatníka, ktorý je na TP s menovaným prihlásený,
d) 2d - na základe údajov z evidencie obyvateľstva
4. Ak poplatník preukáže dokladom nárok na niektorú z uvedených úľav, obec túto
skutočnosť zohľadní v rozhodnutí. Doklady je potrebné doručiť v písomnej forme na
obecný úrad do konca marca príslušného kalendárneho roka. Doklady musia
obsahovať údaje o osobe, ktorej sa úľava týka: meno, priezvisko, dátum narodenia,
adresa trvalého bydliska, presné obdobie, za ktoré sa osoba nezdržuje alebo nebude
zdržovať v mieste trvalého bydliska.
Všetky doklady musia byť s aktuálnym dátumom v kalendárnom roku!
5. Na jednu osobu sa vzťahuje iba jeden druh úľavy!
Čl. 5
Platenie poplatku
1. Poplatok je každý pôvodca odpadu povinný zaplatiť: v dvoch rovnakých splátkach, ktoré
budú určené v rozhodnutí.
Čl. 6
Účinnosť
1. O tomto všeobecne záväznom nariadení rokovalo Obecné zastupiteľstvo v
Brodzanoch dňa 13.12.2012 a schválené bolo uznesením č.16/12/2012.
2. Prijatím tohto VZN stráca platnosť VZN č. 3/2008 zo dňa 16.12.2008 schválené
uznesením č. 1/2008
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
V Brodzanoch, 12.12.2012

Anton Z i m a
starosta obce
Príloha č. 1 k VZN č.7 o miestnom poplatku za KO a DSO

ŽIADOSŤ O ODPUSTENIE
poplatku za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu v obci Brodzany
Meno a priezvisko
poplatníka.............…………………………...............................…..……………
Adresa
.........……………………………………..................................………………
Nehnuteľnosť
(parcelné
číslo,
číslo).……….…..................…………………………

súpisné

žiadam o odpustenie miestneho poplatku
pre
(uviesť
meno
a priezvisko)
........……………………..........................……………………………
z nasledovných dôvodov : (prislúchajúcu možnosť zakrúžkujte)
a) je umiestnený v zariadení soc. starostlivosti (domovy dôchodcov, DD...),
b) v obci sa dlhodobo nezdržiava, hoci je prihlásený k trvalému pobytu,
c)
Ako doklad prikladám: (prislúchajúcu možnosť zakrúžkujte)
a) potvrdenie zo zariadenia, kde je občan umiestnený,
b) čestné vyhlásenie poplatníka, ktorý je s menovaným na TP prihlásený,
c) potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste prechodného bydliska

V Brodzanoch

…….......................…………….
žiadateľ

(Poplatník je povinný podávať žiadosť a príslušné doklady každý rok, aj pokiaľ dôvod
o odpustenie trvá).

Príloha č. 2 k VZN č. 7 o miestnom poplatku za KO a DSO

ŽIADOSŤ O ZNÍŽENIE
poplatku za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu v obci Brodzany
Meno
a
priezvisko
poplatníka……...................………………......................…..……………
Trvalý
pobyt
……………………………………..................................………………………
………..
Nehnuteľnosť
(parcelné
číslo,
číslo).……….…..................…………………………

súpisné

žiadam o zníženie miestneho poplatku
pre
(uviesť
meno
a priezvisko)
........……………………..........................……………………………
z nasledovných dôvodov : (prislúchajúcu možnosť zakrúžkujte)
a) dlhodobo sa zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
pracuje mimo trvalého bydliska s prechodným ubytovaním
Ako doklad prikladám: (prislúchajúcu možnosť zakrúžkujte)
a) potvrdenie o pobyte v zahraničí - pracovné povolenie, PZ, + čestné
vyhlásenie,
b)
- fotokópia PZ, potvrdenie o prechodnom pobyte + čestné vyhlásenie.

V Brodzanoch................

…….......................…………….
žiadateľ

(Platiteľ je povinný podávať žiadosť a príslušné doklady každý rok, pokiaľ dôvod o
zníženie poplatku trvá.)

