Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2011
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Obec Breza v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, § 8 ods..2 , § 12 ods.2
a 3, § 16 ods.2, §17 ods.2,3,4, a 6 § 20 ods.3, §21 ods.2, §103 ods.1 a 2 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:

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Breza o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
č. 1/2011
Prvá časť
§1
Úvodné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Breze podľa ust. §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 súlade s §
98 zákona č. 582/2004 Z. z. miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov z a v á d z a s
účinnosťou od 1. januára 2012.

§2
Druhy miestnych daní
Obec Breza stanovuje na území obce Breza nasledovné miestne dane (ďalej len
dane).
1.1 daň za psa
1.2 daň za užívanie verejného priestranstva a verejných budov
1.3 daň za ubytovanie
1.4 daň za predajné automaty
1.5 daň za nevýherné hracie prístroje
1.6 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§3
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní a miestneho poplatku uvedených v § 2
odst.1.1 - 1.6 tohto VZN je kalendárny rok.

Druhá časť
Daň za psa
§4
Predmet dane
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.

§5
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba ktorá je:
a) vlastníkom psa
b) držiteľom psa , ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§6
Sadzba dane
Základom dane je počet psov.
Daň za 1 psa je 3,00 eura.

§7
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa §4 tohto VZN a zaniká
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom pes prestal byť
predmetom dane.

§8
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do
30.dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote uhradiť daň na zdaňovacie
alebo pomernú časť dane na zostavajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom
vznikla daňová povinnosť.
2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

§9
Správca dane
1) Miestne príslušnou obcou je obec Breza, na ktorej území je pes chovaný.
2) Pri neoznámení vzniku daňovej povinnosti obec bude postupovať pri vydaní
platobných výmerov z evidencie psov k 31.decembru príslušného roka.

Tretia časť
Daň za užívanie verejného priestranstva a verejných budov
§ 10
Predmet dane
1) Verejnými priestranstvami pre účely tohto VZN sú plochy
miestne komunikácie, parky, námestie obce, parkoviská.
Verejnými budovami pre účely tohto VZN – dom smútku
Bližšie stanovené v prílohe č.1 VZN.

vo vlastníctve obce -

2) Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva a to :
a/ umiestnenie záhradného sedenia slúžiaceho na poskytovanie pohostinských
služieb
b/ umiestnenie predajného zariadenia a vykonávanie ambulantného predaja na
trhovom mieste povolenom obcou Breza, umiestnenie cirkusov, technickozábavných a iných atrakcií,
d/ zriadenie staveniska a skládok materiálov všetkého druhu,
e/ trvalé parkovanie vozidla.

§ 11
Daňovník
Daň platí právnická alebo fyzická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvá na účely
uvedené v § 10, ods. 2.
Daňovník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§ 12
Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa stanovuje:
1) za užívanie verejného priestranstva sa stanovuje pre prípad podľa § 10 ods.2 písm.a)
7 eur/ deň na plochu do 25 m²
2) za užívanie verejného priestranstva za účelom ambulantného predaja
a) jednorázové užitie predaja
10 eur/deň
b) pri sezónnom predaji
7 eur /deň na plochu do 25 m²
za umiestnenie cirkusov , technicko-zábavných a iných atrakcií
0,05 eura/m2/deň

3) za umiestnenie stavebného zariadenia, skládka tuhých palív, stavebného a iného
materiálu
a) na dobu kratšiu ako 3 dni
0,35 eura/m2/deň
b) za každý započatý deň (max. do 7 dni)
0,70 eura/m2/deň
5) za trvalé parkovanie vozidla

0,05 eura/m2/deň

§ 13
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká
skončením užívania verejného priestranstva.
2) V prípade osobitného užívania verejného priestranstva sú daňovníci povinní splniť
ohlasovaciu povinnosť u správcu dane za účelom vydania povolenia a vyrubenia
dane vždy pred začatím užívania verejného priestranstva.
3) Daň za krátkodobé užívanie verejného priestranstva sa platí v hotovosti do
pokladne a to vopred za celý dohodnutý čas.

Štvrtá časť
Daň za ubytovanie
§ 14
Sadzba dane a daňovník
1) Sadzba dane za ubytovanie je 0,20 eura za osobu a prenocovanie.
2) Prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje, je
povinný viesť preukaznú evidenciu o počte osôb a prenocovaní v knihe hostí,
ktorej strany a riadky musia byť očíslované a potvrdené správcom dane najneskôr
10 dní pred začiatkom zdaňovacieho obdobia. Prevádzkovateľ zariadenia je zároveň
povinný viesť riadnu evidenciu tržieb za poskytovanie ubytovacích služieb
v registračnej pokladni.
2) Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia predloží správcovi dane k nahliadnutiu
evidenciu podľa predchádzajúceho bodu polročne, vždy do konca kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po ukončení platby a príslušnú daň odvedie v tejto lehote
na účet správcu dane.

Piata časť
Daň za predajné automaty
§ 15
Predmet dane
Daň sa platí za umiestnenie predajných prístrojov a automatov (ďalej len predajné
automaty).
Predajný automat je prístroj alebo zariadenie, ktoré po vložení príslušného
množstva mincí v tuzemskej alebo zahraničnej mene alebo platobnej karty, vydá
zákazníkovi vybraný tovar.

§ 16
Daňovník
Daň platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá umiestnila predajný automat alebo
ho prevádzkuje.

§ 17
Základ a sadzba dane
1) Základom
tovarov.

dane

je počet predajných

automatov a v nich ponúkaná skladba

2) Sadzba dane je:
a) 35,00 eura ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru
najviac 10 druhov tovaru,
b) 67,00 eura ročne za predajný automat s viac ako 10 druhmi tovaru.

§ 18
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov
a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.

§ 19
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1) 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 zostavajúce mesiace zdaňovacieho obdobia,
v ktorom vznikla daňová povinnosť. Prevádzkovateľ je povinný označiť každý
predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:

a) názov firmy, resp. meno podnikateľa,
b) adresa,
c/) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

2) Daňovník je pri oznámení povinný predložiť fotokópiu záručného listu s uvedením
typu a výrobného čísla.
3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Šiesta časť
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 20
Predmet dane
1) Predmet dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú
alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú
výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len nevýherné
hracie prístroje)
2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné
hry.

§ 21
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.

§ 22
Sadzba dane a vznik daňovej povinnosti
1) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov .
2) Sadzba dane je 33,50 eura ročne za jeden nevýherný hrací prístroj .
3) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherného hracieho
prístroj v priestoroch prístupných verejnosti v obci a trvá po celú dobu
prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.

§ 23
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1) Daňovník je povinný umiestnenie nevýherného hracieho prístroja oznámiť vopred
Obecnému úradu v Breze najneskôr v deň jeho umiestnenia.
2) 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 zostavajúce mesiace zdaňovacieho obdobia,
v ktorom vznikla daňová povinnosť .
3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Siedma časť
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
§ 24
Poplatník
Poplatníkom je každá fyzická a právnická osoba v zmysle § 77 zákona NR SR č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

§ 25
Sadzba poplatku
Na území obce sa uplatňuje poplatok: za osobu a kalendárny deň.
Sadzba poplatku je.
15 eur / osoba, rok , t.j 0,041 eura za osobu a kalendárny deň, ak v obci nie je
zavedený množstvový zber.
a) Fyzická osoba, ktorá nie je poplatníkom a má v obci trvalý alebo prechodný pobyt
15eur/osoba, rok , t.j. 0,041 eura za osobu a kalendárny deň
b) Fyzická osoba, ktorá je vlastníkom záhradnej chaty, nehnuteľnosti v osade slúžiacej na
individuálnu rekreáciu:
0,041 eura na kalendárny deň
c) Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba bez zamestnancov, ktorí sú
podnikateľmi mimo ubytovacích služieb s prevádzkou na území obce:
15 eur /rok
d) Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so zamestnancami, ktorí sú
podnikateľmi mimo ubytovacích služieb s prevádzkou na území obce:
15 eur/rok
za 1 zamestnanca: 0,005 eura za osobu a kalendárny deň, t.j.1,82/rok
e) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba so zamestnancami, ktorá vlastní alebo má
v prenájme nehnuteľnosť alebo byt na poskytovanie ubytovacích alebo rekreačných
služieb:
30 eur/rok
za 1 zamestnanca: 0,041 eura za osobu a kalendárny deň, t.j.15 eur/rok
za 1 lôžko 0,041 eura za osobu a kalendárny deň, t.j15 eur/rok
f) Základná škola v obci
5,00 eura za osobu a rok, vrátane učiteľov, pracovníkov
g) Materské škôlky v obci
5,00 eura za osobu a rok vrátane detí, žiakov a pracovníkov

§ 26
Splatnosť poplatku
Poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vyrubí obec platobným výmerom
na jeden kalendárny rok, ktorý je splatný:
a) fyzická osoba – do 31.3. kalendárneho roku
ak výška poplatku na domácnosť nepresiahne sumu 30 eur
b) fyzická osoba, právnická osoba ( podnikateľ ) – do kalendárneho roku
ak výška poplatku na domácnosť je vyššia ako 20 eur možno platby rozdeliť na 4
splátky kalendárneho roku a to do: 31.3.
30.6.
30.9.
30.11.
Platbu poplatkov možno realizovať týmto spôsobom:
Cez Slovenskú poštu na základe zmluvy.
Po vyrubení poplatku platobným výmerom za príslušný rok vychádza obec z posledných jej
známych údajov.

§ 27
Spôsob platby
Platbu poplatkov možno realizovať týmto spôsobom:
Cez Slovenskú poštu na základe zmluvy.
Po vyrubení poplatku platobným výmerom za príslušný rok vychádza obec z posledných jej
známych údajov.

§ 28
Ohlasovacia povinnosť
Každý vlastník, resp. užívateľ nehnuteľnosti na území obce má povinnosť ohlásiť
zmenu, alebo zánik poplatkovej povinnosti najneskôr do 15 dní odo dňa, v ktorom
poplatková povinnosť vznikla.

§ 29
Zníženie poplatku
Zníženie poplatku:
V rodine kde žije viac ako 5 členov sa poplatok za každého ďalšieho nevyberá.
Občanom vo veku nad 70 rokov a občanom držiteľom ZŤP sa poskytuje úľava vo výške
60 % z miestneho poplatku.
O zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné požiadať písomne s odôvodnením
a doložením dokladov preukazujúcich uvádzané skutočnosti v lehote do 31.1.bežného roka.

Ôsma časť
§ 30
Všeobecné ustanovenia
1) Frekvencia vývozu pre domácnosť sa určuje interval raz za dva týždne, t.j. 26
vývozov.
2) Občan je povinný odpad separovať a odovzdať. Separovaný zber je vrecový.
Separujú sa plasty, sklo, textil, papier, elektronický šrot, kovový šrot, nebezpečné
odpady a bioodpad.
3) Ak sa v tomto VZN neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych
daní a miestneho poplatku podľa ustanovení zák. NR SR č.582/2004Z.z., časť
dvanásť a časť trinásť v znení neskorších predpisov.
4) V prípadoch porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tohto VZN sa takéto
konanie považuje za správny delikt v zmysle zák. SNR č.511/1992 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov , a správca dane a miestneho poplatku takto konajúcej
osobe uloží pokutu alebo vyrubí sankčný úrok v zmysle vyššie uvedeného zákona.
5) O zmiernení alebo odstránení tvrdosti miestnych daní a miestneho poplatku resp.
z nich plynúcich sankcií rozhoduje príslušný správny orgán ( Obec Breza) v súlade
so Zásadami hospodárenia s majetkom obce.

§ 31
Záverečné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo obce Breza sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
o miestnych daniach a miestnom poplatku uznieslo dňa 16.12.2011.
2) Zrušuje sa VZN č.5/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady a dodatok č.1 k VZN č.5/2008 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
Breze dňa 13.12.2008
3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2011 nadobúda účinnosť dňom 1.1.2012
V Breze dňa 16.12.2011

Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce

Vyvesené dňa: 16.12.2011
Zvesené dňa: 31.12.2011

Príloha č.1 VZN č.1/2011
Miestne poplatky v obci Breza
Verejné priestranstvo

7€

Miestny rozhlas

2€

Dom smútku

15 €

Cintorínsky poplatok

2€

Prenájom sály kultúrneho domu na kar

17 €

Prenájom sály kultúrneho domu na svadbu

100 €

Prenájom sály kultúrneho domu jednorázový predaj

200 €

Zasadačka na prezentáciu

10 €/hod.

Zapožičanie obrusov

0,10 €/ks

