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

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2021
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brzotín a to nasledovne:
III. časť
Poplatok
§ 17
Sadzba poplatku
sa mení nasledovne:
1. Sadzba paušálneho poplatku je 0,060 € za osobu a kalendárny deň,
2. Sadzba poplatku u množstvového zberu komunálneho odpadu je 0,020 € za jeden liter,
3. Sadzba poplatku u množstvového zberu drobného stavebného odpadu bez obsahu
škodlivín je 0,050 € za kilogram.
§ 20
Zníženie a odpustenie poplatku
sa mení nasledovne:
1. Obec Brzotín zníži alebo odpustí poplatok v prípade splnenia nasledovných podmienok:
a) poplatok sa zníži na základe predložených podkladov :
a.1) o 50 % - pre fyzickú osobu držiteľa preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím
nad 70 % miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti,
a.2) o 50 % - pre fyzickú osobu držiteľa preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím
so sprievodcom,
a.3) o 60 % - pre prevažne alebo úplne bezvládnu fyzickú osobu,
b) poplatok sa odpustí na základe predložených podkladov definovaných nižšie a to za
obdobie:
b.1) počas ktorého sa poplatník zdržiava v zahraničí viac ako 90 dní v zdaňovacom
období ( t.j. počas ktorých sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce),
pričom k odpusteniu poplatku poplatník predkladá niektorý z nasledujúcich
dokladov:

aktuálna pracovná zmluva, resp. pracovné povolenie, alebo
aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa, alebo
aktuálne potvrdenie o pobyte v zahraničí, alebo
aktuálne potvrdenie o štúdiu v zahraničí, alebo potvrdenie o návšteve
školského alebo predškolského zariadenia.
Tieto preukázateľné doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením poplatníka
alebo osoby, ktorá za neho plní povinnosti poplatníka.
V prípade, ak z predložených dokladov jednoznačne nevyplýva počet dní, počas
ktorých sa poplatník zdržiava, alebo sa zdržiaval v zahraničí, je správca poplatku
oprávnený požadovať ďalšie potvrdenie preukazujúce tento počet dní.
Pri predložený cudzojazyčného potvrdenia je správca poplatku oprávnený žiadať od
poplatníka úradne overený preklad.
-

b.2) počas ktorého sa poplatník zdržiava mimo miesta trvalého pobytu viac ako 90 dní
v zdaňovacom období ( t.j. počas ktorých sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na
území obce) status žiaka alebo študenta - k odpusteniu poplatku poplatník poskytne
obci údaje v rozsahu: meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka
alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta
prostredníctvom informačného systému.
b.3) počas ktorého sa poplatník zdržiava mimo miesta trvalého pobytu viac ako 90 dní
v zdaňovacom období ( t.j. počas ktorých sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na
území obce), pričom k odpusteniu poplatku poplatník predkladá niektorý
z nasledujúcich dokladov:
- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody (rozsudok), alebo
- potvrdenie o umiestnení vo vyšetrovacej väzbe (rozsudok), alebo
- potvrdenie o umiestnení v ústavnej starostlivosti, alebo
- právoplatné rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti.
Tieto preukázateľné doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením poplatníka
alebo osoby, ktorá za neho plní povinnosti poplatníka.
V prípade, ak z predložených dokladov jednoznačne nevyplýva počet dní, počas
ktorých sa poplatník zdržiava, alebo sa zdržiaval mimo miesta trvalého pobytu je
správca poplatku oprávnený požadovať ďalšie potvrdenie preukazujúce tento počet
dní.

2. Každú zmenu, ktorá u poplatníka nastane v priebehu zdaňovacieho obdobia, je poplatník
povinný oznámiť správcovi poplatku (Obec Brzotín) do 30 dní odo dňa, kedy skutočnosti
rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti nastali.

3. Potvrdenia, resp. podklady, ktoré sú potrebné na zníženie alebo odpustenie poplatku, je
potrebné predložiť správcovi poplatku najneskôr do 31. januára príslušného zdaňovacieho
obdobia.

Ostatné časti VZN 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brzotín zo dňa 16.12.2020 zostávajú
nezmenené.

V Brzotíne, dňa 16.12.2021

MVDr. Tibor Garay
starosta obce

