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§1
Základné ustanovenie
1) Obecné zastupiteľstvo v Braväcove podľa § 11 ods. 4 písm. d) a písm.e) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že
v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, s účinnosťou od 1. januára 2013 vyberá miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
2) Toto nariadenie určuje sadzbu poplatku, hodnota koeficientu, ako aj podmienky, ktoré
má poplatník preukázať pri znížení alebo odpustení poplatku.
3) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

1)

2)
3)

4)

§2
Poplatník poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poplatok za komunálne odpady 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 nehnuteľnosť na iný
účel ako na podnikanie,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na účel podnikania.
Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka
môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.
Osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka je povinná oznámiť správcovi dane
skutočnosti vyplývajúce z § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z.z., v rámci ohlasovacej
povinnosti (§ 5 ods. 1 tohto nariadenia), do 30 dní ako tieto zmeny nastali. Príloha č. 1
Zmena osoby, ktorá plní povinnosti poplatníka za ostatných členov spoločnej
domácnosti, je spojená s novou oznamovacou povinnosťou (§ 5 ods. 1 tohto
nariadenia). Túto zmenu správca dane zohľadní v nasledujúcom zdaňovacom období s
výnimkou úmrtia osoby.

§3
Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1) Obec Braväcovo stanovuje paušálny poplatok pre fyzickú osobu, ktorá má v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá má na území obce oprávnenie užívať
alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie.
2) Základná sadzba paušálneho poplatku pre osoby uvedené v ods. 1 je 0,0298 eura za
osobu a kalendárny deň.
3) Poplatok pre poplatníka fyzickú osobu uvedenú v § 2 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia,
ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť na území obce a nemá v obci trvalý ani
prechodný pobyt sa určuje vo výške 0,0298 eura za osobu a kalendárny deň.
§4
Určenie poplatku
1) Poplatok sa určuje na jeden kalendárny rok ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu fyzických osôb podľa § 2 ods. 1 písm. a)
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b) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období a
ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka
podľa § 2 ods. 1 písm. b) a c).
2) Obec Braväcovo stanovuje hodnotu koeficientu 1.
§5
Ohlasovacia povinnosť k poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
1) Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho
odpadu a splniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80 zákona č. 582/2004 Z.z.
a to do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.
2) V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku,
správca dane vychádza z posledných jemu známych údajov alebo vyrúbi poplatok
podľa pomôcok.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

§6
Odpustenie a zníženie poplatku
Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže:
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Pre
účely uplatnenia odpustenia poplatku sa považuje za dlhodobo jedenásť mesiacov
zdaňovacieho obdobia.
Ako preukazné doklady obec určuje:
a) potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru - originál
(nie pracovná zmluva) alebo
b) doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (napr. úrad prihlasovania
obyvateľstva, rezidentské povolenie) – fotokópia alebo
c) potvrdenie o štúdiu v zahraničí (potvrdenie za akademický rok od 1. septembra
predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta aktuálneho zdaňovacieho
obdobia a potvrdenie za akademický rok od 1. septembra aktuálneho
zdaňovacieho obdobia do 31. augusta nasledujúceho zdaňovacieho obdobia) –
originál alebo potvrdenie za všetky semestre aktuálneho zdaňovacieho obdobia –
originál.
V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k
dokladom predložiť aj preklad.
Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku
najneskôr do 31.októbra príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto
lehote nepredloží príslušné doklady, podľa ods. 2, nárok na odpustenie poplatku za
toto zdaňovacie obdobie zaniká.
Poplatok sa zníži o 50 % fyzickým osobám, ak poplatník preukáže správcovi dane
svoju neprítomnosť v obci z dôvodu, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiaval na území obce.
Podmienkou na zníženie poplatku podľa ods. 4, je hodnoverný doklad, z ktorého
jednoznačne vyplýva, že poplatník v zdaňovacom období sa viac ako 90 dní
nezdržiaval na území obce. Dátum vystavenia dokladu, musí byť zhodný so
zdaňovacím obdobím, na ktoré sa uplatňuje nárok na zníženie poplatku.
Dokladom, ktorý preukazuje danú skutočnosť môže byť:
a) potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník
vykonáva prácu mimo Obce Braväcovo alebo
b) potvrdenie o štúdiu v zahraničí (potvrdenie za akademický rok od 1. septembra
predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta aktuálneho zdaňovacieho
obdobia alebo potvrdenie za akademický rok od 1. septembra aktuálneho
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zdaňovacieho obdobia do 31. augusta nasledujúceho zdaňovacieho obdobia) –
originál alebo
c) potvrdenia o zaplatení vyrubeného poplatku za komunálny odpad v zdaňovacom
období v inej obci.
7) V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k
dokladom predložiť aj preklad.
8) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku najneskôr
do 31.októbra príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote
nepredloží príslušné doklady, podľa ods. 6, nárok na odpustenie poplatku za toto
zdaňovacie obdobie zaniká.
9) Poplatok sa zníži o 20 % poplatníkom, ktorí dovŕšili k 1.1. zdaňovacieho obdobia
vek 70 rokov. Pri nároku na zníženie poplatku sa vychádza z evidencie obyvateľov
a nie je potrebné podávať žiadosť.

§7
Záverečné ustanovenia
1) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4/2009 zo
dňa 12.12.2008.
2) Obecné zastupiteľstvo Obce Braväcovo sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa 13.12.2012,
uznesením OZ č. 58/12.
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Príloha č. 1
Obec Braväcovo
Obecný úrad Braväcovo č. 196, 976 64

Fyzická osoba

Evidenčné číslo: .........................
(vyplní obecný úrad)

Oznámenie
k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle § 5 ods.1 VZN č.
07/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len “nariadenie”).
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, 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 (ďalej len „nehnuteľnosť “).
Meno, priezvisko, titul poplatníka :
Rodné číslo:

.......................................................................................................

.............................................................................................................

Adresa trvalého pobytu:

...........................................................................................................

Adresa prechodného pobytu:

............................................................................................................

Počet kalendárnych dní:

..........................................................................................................

Identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti v zmysle § 2 ods. 2 VZN č. 07/2012
Meno a priezvisko

rodné číslo

počet dní

2.
3.
4.
5. _____________________________________________________________________

6.
7.
V Braväcove, dňa
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Príloha č. 2
Právnická osoba

Obec Braväcovo
Obecný úrad Braväcovo č. 196, 976 64
Oznámenie k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
I. – ÚDAJE O POPLATNÍKOVI

Obchodné meno /názov /dodatok/ obchodného mena

Sídlo alebo miesto podnikania, IČO
vznik poplatkovej povinnosti k:

Miesto podnikania v obci Braväcovo –číslo 1)
zánik poplatkovej povinnosti k:
1) v prípade viacerých prevádzok na území obce tieto uveďte na zadnej strane ohlásenia
II. – VÝPOČET POPLATKU
A
a) Sadzba
b) Počet kalendárnych dní
c) Priemerný počet osôb pripadajúcich na určené obdobie – tvoriacich
štatutárny orgán, pracovnoprávny vzťah, štátnozamestnanecký pomer, obdobný
vzťah 2), 3)
d) Priemerný počet zamestnancov a osôb pripadajúcich na určené obdobie
– neznížený o počet osôb, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt 3)
e) Koeficient
f) Priemerný počet ubytovaných pripadajúcich na určené obdobie 3)
g) Priemerný počet miest určených na poskytovanie služby pripadajúcich
na určené obdobie 3)
h) Výpočet
i) Poplatková povinnosť

B

C

X
X

X
X
X

X

1, 00
X
X
a.b.d.e

X
a.b.(c+f)

a.b.(c+g)

Spolu
A – PO, FO - podnikatelia
B – PO, FO – podnikatelia poskytujúci ubytovacie služby podľa priemerného počtu ubytovaných pripadajúcich
na určené obdobie
C – PO, FO – podnikatelia poskytujúci reštauračné, kaviarenské a iné pohostinské služby podľa priemerného
počtu miest určených na poskytovanie služby pripadajúcich na určené obdobie
2) do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v obci 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
podpis, pečiatka
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