Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady obce Brezina
– vyvesený na úradnej tabuli obce Brezina dňa: 27.11.2015
– zverejnený na webovom sídle obce Brezina dňa: 27.11.2015
Obec Brezina podľa § 4 ods.3 písm. c) a § 6 zákona SNR 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 ďalej len (" DSO" ) v znení neskorších predpisov
mení a dopĺňa predmetné VZN takto:
1. V § 16 sa dopĺňa odsek 1. a 2., ktorý znie: :
Správca dane ustanovuje sadzbu poplatku za:
1. zmesový komunálny odpad:
a) na osobu a rok: 8,- EUR (podľa § 78 ods.1 písm. b) je sadzba poplatku 0,021918 € za osobu
a kalendárny deň)
b) vo výške 15,50 € právnická osoba za kalendárny rok ( § 78,79, sadzba poplatku je
0,042466 € za zamestnanca a kalendárny deň)
c) vo výške 15,50 eur fyzická osoba podnikateľ za kalendárny rok (§ 78,79, sadzba
poplatku je 0,042466 za osobu resp. zamestnanca za kalendárny deň)
2. drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín :
a) za 1 kg vo výške 0,025 €
2. V § 17 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie:
"Poplatníkovi pri odovzdaní drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín na miesto určené
obcou, poverený zamestnanec vydá potvrdenie o množstve a dátume odovzdania drobného
stavebného odpadu, o čom sa poplatníkovi následne vydá aj príjmový pokladničný doklad. Poplatok
sa určí ako súčin sadzby poplatku ustanovenej § 16 ods. 2 a hmotnosti odovzdaného drobného
stavebného odpadu .

3. V § 18 sa vypušťajú slová " drobné stavebné odpady "
Vzor
Obec Brezina, Brezová 151/32, 076 12 Brezina
tlačivo pre odovzdanie DSO a následne vydanie príjmového pokladničného dokladu

Meno, priezvisko a adresa poplatníka
DSO v kg
Sadzba poplatku za 1 kg DSO

0,025 €

Výška poplatku ( kg x 0,025€
Dátum odovzdania DSO
Podpis poplatníka

Magdaléna Balogová v.r.
Starostka obce
Zmena VZN č.1/2015 sa navrhuje na základe zmeny zákona č. 582/2004 Z.z. s účinnosťou od 1.1. 2016

