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Obecné zastupiteľstvo obce Brodzany na základe ustanovenia § 6 ods. 1a § 11 ods.4 písm. d)
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 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
v y d á v a pre územie obce Brodzany toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2018
o miestnych daniach z nehnuteľností a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
I. časť
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky
ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Brodzany
(2) Obec Brodzany na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a/ daň z nehnuteľností,
b/ daň za psa,
c/ daň za užívanie verejného priestranstva,
d/ daň za nevýherné hracie prístroje,
(3) Obec Brodzany na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
(4) Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné hracie
prístroje, a pre miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je
kalendárny rok.

II. časť
§2
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a/ daň z pozemkov,
b/ daň zo stavieb,
c/ daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“)
§3
Predmet dane z pozemkov
(1) Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov
v m2 a hodnoty pozemku za 1m2 na území obce Brodzany. Hodnota pôdy podľa ustanovenia
zákona o miestnych daniach je nasledovná:
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a/ orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady,
0,5755 €/m2
trvalé trávne porasty
0,0790 €/m2
b/ záhrady
1,32 €/m2
c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
1,32 €/m2
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
0,052 €/m2
e/ stavebné pozemky
13,27 €/m2
(2) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení §7 zákona
o miestnych daniach. Výpočet sa musí prevádzať vždy k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na
zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia, správca dane nebude prihliadať, okrem
prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou.
§4
Sadzba dane z pozemkov
(1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov
nasledovne:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 0,40 % zo základu dane,
b/ záhrady
0,40 % zo základu dane,
c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,40 % zo základu dane,
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané
vodné plochy
0,75 % zo základu dane,
e/ stavebné pozemky
0,40 % zo základu dane,
§5
Predmet dane zo stavieb
(1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Brodzany, ktoré majú jedno alebo
viac nadzemných alebo podzemných podlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným
základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo,
tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné
rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
(2) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do
zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
§6
Sadzba dane zo stavieb
(1) Správca dane určuje pre územie obce Brodzany ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu,
- 0,044 €/m2
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátané stavieb na vlastnú administratívu,
- 0,044 €/m2
c/ chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
- 0,33 €/m2
d/ samostatne stojace garáže
- 0,215 €/m2
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e/ stavby hromadných garáži
- 0,033 €/m2
f/ stavby hromadných garáži umiestnených pod zemou
- 0,033 €/m2
g/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu,
- 0,33 €/m2
h/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
- 0,33 €/m2
i/ ostatné stavby neuvedené v písm. a) až h)
- 0,215 €/m2
(2) Pri viacpodlažných stavbách môže správca dane všeobecne záväzným nariadením podľa
miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti určiť príplatok za podlažie v sume
najviac 0,33 €/m2 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.“
§7
Daň z bytov
(1) Správca dane určuje pre územie obce Brodzany ročnú sadzbu dane vo výške 0,053 € za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru.
(2) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru
v m2. Vypočíta sa ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov.
§8
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
(1) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému
správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová
povinnosť, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích
obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie
dane z nehnuteľností. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením a dedením v
priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 30 dní odo dňa vzniku
daňovej povinnosti. Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v
spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods.4, § 9 ods. 4a § 13 ods. 2), priznanie podá každá
fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov
zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.
(2) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul,
adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je
podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, alebo dodatok obchodného
mena, ak takýto má, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník
povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania.
§9
Oslobodenie od dane a zníženie dane
V súlade s ust. § 17 ods. 3 písm. d) zákona o miestnych daniach a s ohľadom na miestne
podmienky v obci Brodzany správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb na bývanie a od
dane z bytov stavby na bývanie a byty, ktoré sú vo vlastníctve a slúžia na ich trvalé bývanie :
a) fyzických osôb, ktorí k 1.januáru zdaňovacieho obdobia dovŕšili vek 80 rokov
b/ prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb.

4

§ 10
Daň za psa
(1) Správca dane v súlade s ust.§ 25 a § 29 zákona o miestnych daniach určuje sadzbu dane
nasledovne:
a) 7 € za jedného psa a kalendárny rok chovaného v rodinnom dome
b) 12 € za jedného psa a kalendárny rok chovaného v bytovom dome
(2) Správca dane v súlade s ust. § 29 zákona o miestnych daniach znižuje daň za psa
u občanov vo veku 62 rokov a viac:
a) bývajúcich v rodinných domoch na 4 € za jedného psa
b) bývajúcich v bytovom dome na 6 € za jedného psa
§ 11
Daň za užívanie verejného priestranstva
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Brodzany, a to:
a/ miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu, nachádzajúce
sa v intraviláne alebo extraviláne obce, parc. „C“ p.č. 1662, 415/11, 396/2, 415/20, 396/3,
441/1, 396/1, 1648/1, 1639/2, 1649/1, 909/64, 909/65, 909/85, 909/66, 1044/5, 1044/37,
1725/18, 1640/100, 34/1, 1663/1, 33/2, 439/1, 87/27, 1664/1, 91/1, 439, 1599/44, 1599/45,
1599/48, 1599/49, 1599/34, 1599/36, 1599/35, 1599/64, 1599/37, 1599/41, 1599/40, 1690/2,
1599/39, 1689/1, 1689/2, 1692, 11/11, 11/10, parc. „E“ p.č. 441, 1680,
b/ chodník, prípadne aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov nachádzajúce sa
v intraviláne alebo extraviláne obce, parc. „C“ p.č.1639/5, 1639/4, 1639/3, 403/15, 15/1, 15/2,
15/3,
c/ ostatné priestranstvá mimo uvedené lokality, ktoré je možné využiť pre verejný záujem
a nachádzajú sa v intraviláne alebo extraviláne obce, parc. „C“ p.č. 1649/2, 1640/3, 6/1, 7,
8,355/30, 402/1, 5/1, 5/3, 6/2, 11/7, parc „E“ p.č.355/1, 355/6, 1725/101,
(2) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku
a iných atrakcií,
c/ umiestnenie skládky,
d/ trvalé parkovanie vozidla či prívesu (osobné, nákladné), mimo stráženého parkoviska,
e/ umiestnenie stavby nepodliehajúcej stavebnému konaniu na verejnom priestranstve do
doby trvalého odstránenia tejto stavby
f/ umiestnenie záhradného alebo iného odpadu, zásob dreva na zimné vykurovanie,
stavebného alebo iného materiálu, poľnohospodárskeho náradia na verejnom priestranstve
(3) Správca dane na základe ust. § 36 zákona o miestnych daniach oslobodzuje od dane za
užívanie verejného priestranstva, umiestnenie záhradného alebo iného odpadu, zásob dreva na
zimné vykurovanie, stavebného alebo iného materiálu, poľnohospodárskeho náradia na
verejnom priestranstve na dobu najviac 5 kalendárnych dní
(4) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(5) Správca dane obec Brodzany určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva
0,50 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj
začatý deň.
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer o začatí užívania verejného
priestranstva správcovi dane najneskôr v deň, kedy sa užívanie verejného priestranstva
začalo. V písomnom oznámení daňovník uvedie všetky svoje identifikačné údaje a
skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na výšku stanovenej dane. Daňovník je
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povinný oznámiť správcovi dane skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva
skončilo a bolo uvedené do pôvodného stavu.
(7) Obec vyrubí daň rozhodnutím v zmysle zákona § 34a ods.2 zák. č. 582/2004 Z.z.

§ 12
Daň za nevýherné hracie prístroje
(1) Správca dane určuje pre územie obce Brodzany ročnú sadzbu dane za nevýherné hracie
prístroje nasledovne:
- daň je 50 € za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok
(2) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný
hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo
jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane
k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
(3) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého hracieho prístroja
a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
b/ miesto prevádzky
c/ identifikačné údaje daňovníka
(4) Miestnu daň obec Brodzany vyrubí rozhodnutím
§ 13
Spoločné ustanovenie platenia dane z nehnuteľnosti, dane za psa a pre daň za nevýherné
hracie prístroje
(1)Správca dane obec Brodzany vyrubí každoročne daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za
nevýherné hracie automaty rozhodnutím s uvedením doby splatnosti. Správca dane určuje, že
vyrubená daň je splatná :
a/ do sumy 500,- Eur do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
b/ nad sumu 500,- Eur v dvoch rovnomerných splátkach určených rozhodnutím , splátky dane
sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí
(2) Správca dane obec Brodzany nebude podľa § 99e ods.9 zák. č. 582/2004 Z. z. vyrubovať
daň v úhrne do sumy 3 €.
III. časť
Miestny poplatok
§ 14
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(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) Poplatok sa platí za
a/ činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b/ činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c/ triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov,
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d/ náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
e/ náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu,
f/ činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom,
g/ náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad vo výške 50% nákupnej ceny
nádoby
(3) 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 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 lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
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.
(4) Sadzbu poplatku za odpad určuje obec v súlade s ust. § 78 ods. 1 písm. b) a § 83 zákona
o miestnych daniach vo výške 0,0356 €/osobu/a kalendárny deň
(5) Správca dane obec Brodzany, vyrubí miestny poplatok každoročne rozhodnutím na celé
zdaňovacie obdobie. Správca dane určuje, že vyrubený miestny poplatok je splatný :
a/ do sumy 26 € do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
b/ nad sumu 26 € v dvoch rovnakých splátkach určených rozhodnutím, splátky poplatku sú
splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť
aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
§ 15
Odpustenie poplatku
(1) Obec podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach odpustí poplatok za obdobie, za ktoré
poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce nasledovnými potvrdeniami :
a/ ak študuje mimo územia obce - potvrdením o štúdiu a aj potvrdením o ubytovaní mimo
územia obce alebo prechodným pobytom v mieste, kde študuje
b/ ak sa zdržiava mimo územia mesta z dôvodu výkonu zamestnania - potvrdením od
zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní v danom zdaňovacom období s
miestom výkonu práce poplatníka mimo územia obce a potvrdením o ubytovaní alebo
dokladom o prechodnom pobyte mimo územia obce
c/ ak ide o fyzickú osobu, ktorá je vo vyšetrovacej väzbe alebo vo výkone trestu odňatia
slobody - potvrdením o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody a jeho dobe
trvania
d/ ak ide o osobu umiestnenú v zariadení sociálnych služieb - potvrdením o umiestnení v
zariadení sociálnych služieb a dobe jeho trvania
e/ ak ide o osobu umiestnenú v reedukačnom zariadení alebo detskom domove -potvrdením o
umiestení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove a dobe jeho trvania
f/ ak ide o osobu umiestnenú v liečebni - potvrdením o umiestnení v liečebni a o dobe jej
trvania.
g/ z iného dôvodu prechodného pobytu v inej obci - potvrdením o prechodnom pobyte mimo
územia obce
h/ ak ide o fyzickú osobu, ktorá má trvalý pobyt v zahraničí a má vlastnícky podiel
nehnuteľnosti na území obce Brodzany – potvrdením o trvalom pobyte mimo územia obce
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(2) Obec môže na základe žiadosť poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. Žiadosť musí byť podaná písomne
s odôvodnením ( príloha č.1)
(3) Obec podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach vráti poplatok alebo jeho pomernú
časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho
obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, ktoré
obec ustanovuje takto :
Spolu s oznámením zániku povinnosti platiť poplatok podaným v zmysle § 80 ods. 2 zákona
o miestnych daniach , t.j. do 30 dní od zániku povinnosti platiť poplatok predloží :
a/ v prípade, že fyzická osoba mala povinnosť platiť poplatok z dôvodu , že mala v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt: dokladom o zániku trvalého alebo prechodného pobytu
b/ v prípade, že fyzická osoba mala povinnosť platiť poplatok z dôvodu , že bola na území
obce oprávnená užívať alebo užívala 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 lesného pozemku a
pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha, dokladom o zániku
práva užívať nehnuteľnosť na území obce napr. listom vlastníctva alebo dohodou o ukončení
nájmu alebo výpoveďou z nájmu, dokladom o úmrtí.
c/ v prípade, že právnická osoba, mala povinnosť platiť poplatok z dôvodu , že bola
oprávnená užívať alebo užívala nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako
na podnikanie: dokladom o zániku právnickej osoby, dokladom o zániku práva užívať
nehnuteľnosť napr. listom vlastníctva alebo dohodou o ukončení nájmu alebo výpoveďou
z nájmu.
d/ v prípade, že podnikateľ, mal povinnosť platiť poplatok z dôvodu , že bol oprávnený
užívať alebo užíval nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania:
dokladom o zániku podnikateľa , dokladom o zániku práva užívať nehnuteľnosť napr. listom
vlastníctva alebo dohodou o ukončení nájmu alebo výpoveďou z nájmu
§ 16
Záverečné stanovenia
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Brodzanoch dňa 13.12.2018.
(2) Prijatím tohto VZN sa ruší VZN č.1/2015.
(3)Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.januára 2019.

Anton Zima
starosta obce
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Príloha č. 1 k VZN 2/2018
ŽIADOSŤ O ODPUSTENIE
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Brodzany
Meno a priezvisko poplatníka:.....................................................................................................
Adresa: .........................................................................................................................................
Nehnuteľnosť (parcelné číslo, súpisné číslo): ..............................................................................
žiadam o odpustenie miestneho poplatku pre (uviesť meno a priezvisko):
.......................................................................................................................................................
z nasledovného dôvodu a zároveň prikladám žiadané potvrdenie
a) študuje mimo územia obce – doložiť potvrdenie o štúdiu aj s potvrdením o ubytovaní
mimo územia obce
b) zdržiava mimo územia mesta z dôvodu výkonu zamestnania – doložiť potvrdenie od
zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní
c) jedná sa o fyzickú osobu, ktorá je vo vyšetrovacej väzbe alebo vo výkone trestu
odňatia slobody – doložiť potvrdenie o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia
slobody
d) jedná sa o osobu umiestnenú v zariadení sociálnych služieb – doložiť potvrdenie
o umiestnení v zariadení sociálnych služieb
e) jedná sa o osobu umiestnenú v reedukačnom zariadení alebo detskom domove –
doložiť potvrdenie o umiestení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove
f) ak ide o osobu umiestnenú v liečebni - potvrdením o umiestnení v liečebni a o dobe jej
trvania.
g) z dôvodu prechodného pobytu v inej obci – doložiť potvrdenie o prechodnom pobyte
mimo územia obce
h) ide o fyzickú osobu, ktorá má trvalý pobyt v zahraničí a má vlastnícky podiel
nehnuteľnosti na území obce Brodzany – potvrdením o trvalom pobyte mimo územia obce
(prislúchajúcu možnosť zakrúžkujte)

V Brodzanoch dňa :

..........................................
podpis žiadateľa

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