OBEC BALOŇ

Všeobecne záväzné nariadenia
obce Baloň
č. 2/2012

o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Baloň

Novela zákona č. 582/2004 Z.z. schválená NR SR 11.09.2012 vykonaná zákonom č. 286/2012 Z.z.

Zverejnené pred schválením: 26.11.2012
Zvesené pred schvaľovaním: 11.12.2012
Schválené: OZ Baloň , uznesením č. 2./2012

Vyvesené po schválení: 12.12.2012.
Účinnosť nadobúda dňa: 01.01.2013

2
1. 2 Obec Baloň v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, §
16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 98, 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5
zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e

§1
Základné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Baloni podľa § 11 ods. 4 písm. d) 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 /ďalej len „zákon“/ z a v á d
z a s účinnosťou od 1. januára 2013 daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

I.ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky ukladania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Baloň.
2. Obec Baloň ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a. daň z nehnuteľností,
b. daň za psa,
c. daň za užívanie verejného priestranstva,
3. Obec Baloň ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
4. Zdaňovacím obdobím jeden kalendárny rok je pre miestne dane:
5. daň z nehnuteľností,
6. daň za psa,

II.ČASŤ
MIESTNE DANE
Daň z nehnuteľností
§2
1.
a)
b)
c)

Daň z nehnuteľností zahŕňa:
daň z pozemkov,
daň zo stavieb,
daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

3

§3
Daň z pozemkov
1.

Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ustanovení § 5 zákona.

2.

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky určené v ust. § 6 zákona.

3.

Základom dane z pozemkov pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé
trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov
v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedené v prílohe č. 1 zákona o miestnych daniach.
Príloha č. 1
Kat. územie
800643

Názov katastrálneho územia
Baloň

Hodnota ornej pôdy
1.1183 €

Hodnota TTP
0.2529 €

4. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s
chovom rýb a za ostatné hospodárske využívané vodné plochy je 0,2530 € vynásobením
výmery pozemkov v m2 podľa § 7 ods. 5 zákona.
5. Základom dane z pozemkov pre záhrady, zastavené plochy a nádvoria, stavebné pozemky a
ostatné plochy je hodnota plochy určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona.
Príloha č. 2:
Obec s počtom obyvateľov

Záhrady
€/m2

Do 1 000 obyvateľov

1,32 €

Zastav.plochy a nádvoria
€/m2

1,32 €

Stavebné pozemky
€/m2

13,27 €

6. Správca dane na území obce Baloň určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty
0,33 % zo základu dane,
b) záhrady
0,33 % zo základu dane,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,33 % zo základu dane,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy vo výške
0,33 % zo základu dane,
e) stavebné pozemky
0,33 % zo základu dane,
§4
Daň zo stavieb
1.
2.

3.

4.

Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v § 9 zákona .
Predmetom dane zo stavieb sú stavby určené v ust. § 10 .
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.
Správca dane určuje v súlade s § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach ročnú sadzbu dane
zo stavieb v katastrálnom území Baloň nasledovne:
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a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
0,055 €/m2,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu 0,120 €/m2,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,194
€/m2,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov 0,200 €/m2,
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu 0,432
€/m2,
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 0,863 €/m2,
g) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f) 0,260 €/m2.
5.

V súlade s § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje správca dane pri viacpodlažných
stavbách príplatok za podlažie vo výške 0,017 €/m2 za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia.
§5
Daň z bytov

1. Daňovníkom dane z bytov sú osoby uvedené v § 13 zákona.
2. Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytovom dome , v ktorom aspoň
jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické
osoby .
3. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v
m2.
4. V súlade s § 16 ods. 2 určuje správca dane ročnú sadzbu dane z bytov 0,050 € za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy bytu m2 a nebytového priestoru.
§6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
(1) V súlade s §17 ods.2 zákona správca dane s ohľadom na miestne podmienky v obci Baloň
oslobodzuje od dane z pozemkov nasledujúce pozemky:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
d) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené a zriadené na
podnikanie.
§7
Platenie dane
1.

Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak
zákon neustanovuje inak.
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§8
Daň za psa
1. Predmetom dane je pes podľa ust. § 22 ods.1 zákona.
2. Daňovníkom sú osoby uvedené v ust. 22 ods.1 zákona.
3. Základom dane je počet psov.
4. V súlade s § 25 zákona o miestnych daniach určuje správca dane sadzbu dane 4,00 € za
jedného psa za kalendárny rok.
5. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona o miestnych daniach a zaniká
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník prestal byť vlastníkom
alebo držiteľom psa.
6. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú
časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová
povinnosť. Vzor evidenčného listu psa tvorí prílohu č. 2 tohto VZN.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Vzor odhlásenia psa z evidencie tvorí príloha č. 3 tohto VZN,
7. Daň za psa vyrubí správca dane v príslušnom zdaňovacom období rozhodnutím.
§9
Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce Baloň.
2. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
3. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného priestranstva v m2.
4. Správca dane určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva í v zmysle § 33
zákona
a. / umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia 0,70 €
za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.
b./ umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky 0,10 € za každý aj začatý m2 a

každý aj začatý deň.
4. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať
oznámenie o začatí a o ukončení užívania verejného priestranstva Obecnému úradu Baloň,
vzor žiadosti v prílohe č.4 tohto VZN:
5. Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez
vstupného, alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné
účely.
6. Miestnu daň obec vyrubí rozhodnutím a splatnosť jednorázovo v hotovosti do pokladne
obecného úradu Baloň.

III. ČASŤ
MIESTNE POPLATKY
§10
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1.

Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba určená v § 77 ods.2
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2.
3.
4.

4.

5.

až 4 a ods. 7 zákona.
Platiteľom poplatku je fyzická alebo právnická osoba určená v ust. § 77 ods.5 zákona.
Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
Poplatok sa určuje pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm.a/ zákona ako súčin sadzby
poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať
poplatník trvalý alebo prechodný pobyt , alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je
oprávnený užívať. Ak poplatník podľa § 77 zákona plní povinnosti aj za ostatných členov
spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov
spoločnej domácnosti.
Pre poplatníkov podľa § 77 ods.2 písm.b/ a c/ zo zavedením množstvovým zberom
/právnické a fyzické osoby – podnikatelia/ obec určuje poplatok ako súčin frekvencie
odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby .
V prípade , že poplatník nevyužíva množstvový zber, správca poplatku určuje poplatok
poplatníkovi podľa § 77 ods. 2 písm.b/ a c/ zákona ako súčin sadzby poplatku, počtu
kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych
odpadov.

Sadzba poplatku
Správca dane ustanovuje sadzbu poplatku takto:
a./ pre poplatníkov s nezavedeným množstvovým zberom podľa - 0,0329 € na osobu
a kalendárny deň, na rok 12,00 €.
Za vyberaný poplatok správca dane platiteľovi poplatku odovzdá žetóny v počte
zodpovedajúcom výške vyberaného poplatku podľa prílohy č. 1 VZN. Ak počet prevzatých
žetónov nepostačuje na rok poplatník môže zakúpiť nové žetóny vo výške 1.30 € /za 110 l
nádobu/ podľa sadzby množstvového zberu.
Žetóny slúžia len na kontrolu odvezeného odpadu .

b./ pri zavedenom množstvovom zbere - 0,0120 € za jeden liter komunálnych odpadov
a drobných stavených odpadov.
c./ u právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ dennej produkcie podľa § 79 ods.4
zákona o miestnych daniach a poplatku vynásobí koeficientom s hodnotou 1.

Oznamovacia povinnosť
1. Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho
odpadu a splniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80 zákona do jedného
mesiaca:
a./ od vzniku povinnosti platiť poplatok
b./ odo dňa, kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti.
c./ od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok: v prípade ak
došlo k zmene už ohlásených údajov.
2. Ak ide o poplatníka, u ktorého došlo k vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej
povinnosti v priebehu spoplatňovacieho obdobia, je povinný uviesť počet kalendárnych
dní v príslušnom kalendárnom roku, počas ktorých mal alebo bude mať v meste trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíval, bude užívať
alebo je oprávnený užívať ako aj iné rozhodujúce údaje pre určenie poplatku
s dokladmi potvrdzujúcimi tieto skutočnosti
3. Poplatník – právnická osoba alebo podnikateľ podľa § 77 ods.2 písm. b/ a c/ zákona
je povinný v ohlásení uviesť:
 Obchodné meno, IČO, u FO a rodné číslo, presnú adresu, miesto podnikania, ,
číslo účtu z ktorého bude plniť poplatkovú povinnosť.
 Údaje potrebné na vyrubenie poplatku, priemerný počet zamestnancov,
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3.
4.

priemerný počet miest /rešt. služby/ pripadajúci na určené obdobie, množstvo
zb. nádob, frekvencia odvozov.
Vzor ohlásenia tvorí prílohu č. 5 tohto nariadenia.
Ak poplatník podáva obci ohlásenie podľa § 80 ods. 2 zákona, predloží spolu
s ohlásením aj potvrdenie preukázajúce odôvodnenosť ohlásenia.
V prípade neoznámenia všetkých skutočnosti potrebných pre výpočet poplatku, jeho
správca vychádza jemu známych údajov.

Vyrubenie poplatku
1. Poplatok sa vyrubuje podľa § 81 zákona rozhodnutím pre FO a PO na celé zdaňovacie
obdobie , ktoré je splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, správca poplatku poplatok
platobným výmerom nevyrubí.
2. Poplatníkovi – fyzickej osobe, podľa § 77 ods. 2 písm. a/ zákona poplatok sa vyrubí
rozhodnutím podľa počtu osôb prihlásených k trvalému alebo prechodnému pobytu
v obci podľa stavu k 1.1. bežného spoplatňovacieho obdobia. V priebehu
spoplatňovacieho obdobia správca poplatku vyrubí alebo upraví poplatkovú povinnosť
poplatníkovi rozhodnutím podľa počtu dní, počas ktorých má evidovaný trvalý alebo
prechodný pobyt na území obce.
3. Poplatníci, ktorí chcú využívať množstvový zber sú povinní do 31.1. a v priebehu
zdaňovacieho obdobia ku dňu vzniku poplatkovej povinnosti preukázať správcovi
poplatku v zmysle § 81 ods. 1 zákona, že využívajú množstvový zber. Vzor prihlášky je
v prílohe č. 4 tohto nariadenia.
4. Poplatník preukazuje správcovi poplatku využívanie množstvového zberu a platenie
poplatku v zmysle § 81 zákona uzavretím dohody o využívaní a vyúčtovaní
množstvového zberu.
Splatnosť poplatku
1. Poplatok sa vyrubí rozhodnutím, a je splatný do 15. dní od právoplatnosti rozhodnutia.
2. Vyrubení poplatok môže poplatník zaplatiť aj v splátkach do uvedeného dátumu.
3. V prípade využívania množstvového zberu je poplatok splatný v dvoch platbách do
30.06. a do 31.12. spoplatňovacieho obdobia na základe faktúry správcu dane.
4. Daň sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave
alebo vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave – VUB exp. Veľký
Meder, č.účtu: 917528122/0200..
Zmiernenie a odstránenie tvrdosti zákona
1. Správca poplatku v zmysle § 82 ods. l zákona odpustí poplatok za obdobie v bežnom
spoplatňovacom období na základe týchto dokladov preukázajúcich dôvod zníženia
poplatku:
a./ ak v určenom období dlhodobo /aspoň 6 mesiacov/ zdržiava alebo zdržiaval
v zahraničí:
 Potvrdenie zamestnávateľa o práci v zahraničí
 Potvrdenie školy o štúdiu v zahraničí
 Doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný pobyt v zahraničí
 Čestné prehlásenie najbližšieho príbuzného o dlhodobom pobyte v zahraničí
s úradne overeným podpisom.
2. Doklady preukázajuce dôvod zníženia alebo odpustenia poplatku je poplatník povinný
predložiť správcovi poplatku v lehote do 31.1. príslušného spoplatňovacieho obdobia
alebo v lehote do 90 dní od skutočnosti zakladajúcej zníženie, resp. odpustenie poplatku.
V prípade nepredloženia dokladu v stanovenej lehote správca poplatku predmetný
poplatok v príslušnom spoplatňovacom období nezníži, resp. neodpustí.
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3. Ak v priebehu určeného obdobie zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol
poplatok vyrubený rozhodnutím, obec je povinná vrátiť pomernú časť poplatku
rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo
dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného
obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší
ako 3,50 €.
4. Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok, ako
bol povinný uhradiť, obec vráti vzniknutý rozdiel do 60 dní od skončenia obcou
určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť
preplatok nižší ako 3,50

§ 11

IV. ČASŤ
SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7. Obec Baloň neposkytuje daňovú úľavu na daň z nehnuteľností, daň za psa a na miestny
poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
1. Na VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady č. 2/2012 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Baloni, dňa 11.12.2012
uznesením číslo 12/2012–B/2.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 7/2009 a dodatok č. 1.

V Baloni, dňa 11.12.2012

Vyvesené: 12.12.2012
Zvesené: 31.12.2012

Matus Frigyes
starosta obce
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Príloha č. 1

Obec BALOŇ , 930 0 8 Baloň 22

EVIDENČNÝ

LIST

PSA

Údaje o držiteľovi psa:
Meno a priezvisko držiteľa psa: .................................................................................................
Adresa trvalého pobytu držiteľa psa : .........................................................................................
Rodné číslo držiteľa psa: .............................................................................................................
Adresa chovného priestoru alebo zariadenia na chov , v ktorom sa pes na území mesta
zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa:
......................................................................................................................................................
Charakter chovného priestoru alebo zariadenia (rodinný dom, bytový dom, prevádzka a pod.):
......................................................................................................................................................
Údaje o psovi:
Plemeno ....................................................Meno:........................................................................
Pohlavie : .....................................................................................................................................
Vek psa ( dátum narodenia psa ) : ...............................................................................................
Údaje o tetovaní alebo čipovaní ( ak ho pes má ) : .....................................................................
Úhyn psa : ...................................................................................................................................
Strata psa : ...................................................................................................................................
Pôvod nadobudnutia z útulku : áno - nie
Úradné záznamy :
Prihlásený do evidencie : ............................................................................................................
Evidenčné číslo psa : ..................................................................................................................
Ročný poplatok za psa : .............................................................................................................
Záznam pri pohryzení človeka : .................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Záznam o zmenách údajov : .......................................................................................................
.....................................................................................................................................................

v Baloni, dňa ......................................
Prevzal ž.č.......................

Podpis :......................................................
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Príloha č. 2

Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie

Meno :..........................................................................................
Priezvisko : .................................................................................
Adresa : ......................................................................................
Dôvod : ......................................................................................

Žiadam o odhlásenie psa z evidencie, nakoľko ....................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

..........................................
podpis

V Baloni, dňa ...........................................
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Príloha č. 3

Žiadosť o osobitné užívanie verejného priestranstva
Daňovník:
Meno a priezvisko /Názov organizácie/:
..........................................................................................
Adresa bydliska /Sídlo/:
..................................................................................................................
Rodné číslo /IČO/
..............................................................................................................................

Účel:
.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...
Verejné priestranstvo pred: /parc.č./
...................................................................................................
...........................................................................................................................................................
....
Plocha:
.................................................................................................................................................

Predpokladaný dátum začatia užívania verejného priestranstva:
.........................................................
Predpokladaný dátum ukončenia užívania verejného priestranstva:
...................................................

V Baloni, dňa .........................................

...............................................
Podpis /pečiatka/
daňovníka
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Príloha č. 4

Prihláška do systému množstvového zberu KO a DSO na území obce Baloň
Obchodné meno:

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

V zastúpení:

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

Sídlo firmy:

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

IČO/DIČ:

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

Adresa prevádzky: *

* v prípade viacerých prevádzok treba každú prevádzku uviesť na samostatnom tlačive

Tel. kontakt:

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

E-mail:

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

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN obce Baloň o miestnych
daniach na rok 2009 žiadateľ týmto nahlasuje:
nový vývoz KO a DSO
a DSO

zmenu vývozu KO a DSO

ukončenie vývozu KO

* nehodiace sa preškrtnite

Adresa umiestnenia
zbernej nádoby

Objem
zbernej nádoby
(typ)

(stanovisko)

Počet
nádob

Frekvencia
vývozu

(ks)

(interval)

* k prihláške žiadame priložiť kópiu živnostenského listu /výpis z obchodného registra/

...............................................................
Podpis
žiadateľa

a pečiatka
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Príloha č. 5

Obec Baloň
Ohlásenie k miestnemu poplatku
komunálny odpad a drobný stavebný odpad
- právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia
Meno fyzickej osoby -podnikateľa/názov právnickej osoby
.......................................................................................................................................................
rodné číslo/ IČO ............................................., č. tel.,faxu, ........................................................
e-mail ...............................................................
bankové spojenie, číslo účtu

.................................................................................................................................
adresa sídla firmy

.................................................................................................................................
adresy všetkých prevádzok na území obce

.................................................................................................................................
druh činnosti

.................................................................................................................................
priemerný počet zamestnancov

.................................................................................................................................
v prípade rekreačných, ubytovacích a pohostinských zariadení počet lôžok/stoličiek

.................................................................................................................................
druh a počet nádob na KO

.................................................................................................................................
začiatok prevádzky /dátum /

.................................................................................................................................
....................................................................
podpis a pečiatka
Príloha: Kópia živnostenského listu
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