Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta Brezna dňa:29.11.2004
VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta Brezna dňa: 16.12.2004
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2005

Mestské zastupiteľstvo v Brezne na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach

a miestnom

poplatku

za

komunálne

odpady

a drobné

stavebné

odpady v y d á v a pre územie mesta Brezna toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 103/ 2004

o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Brezna
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I. č a s ť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne
podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území mesta
Brezna.
(2) Mesto Brezno na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a/ daň z nehnuteľností,
b/ daň za psa,
c/ daň za užívanie verejného priestranstva,
d/ daň za ubytovanie,
e/ daň za predajné automaty,
f/ daň za nevýherné hracie prístroje,
(3) Mesto Brezno na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za
predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.

II. č a s ť
MIESTNE DANE
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§2
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a/ daň z pozemkov,
b/ daň zo stavieb,
c/ daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
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DAŇ Z POZEMKOV
§3
Daňovník
(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zák. č.582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“),ak v odsekoch 2 a 3 nie je
ustanovené inak, a to
a) vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností ( ďalej len „kataster“),
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce,
c) alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný
v katastri.
(2) Daňovníkom dane z pozemkov je
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie
náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do
vykonania pozemkových úprav,
b) nájomca ak,
1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je
zapísaný v katastri,
2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom.
(3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá
pozemok skutočne užíva.
(4) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z
pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa
spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov je jeden z nich a ostatní
spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
§4
Predmet dane
(1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území mesta Brezna vedené v katastri v
nasledovnom členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
b) trvalé trávne porasty,
c) záhrady,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
f) zastavané plochy a nádvoria,
g) stavebné pozemky,
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.
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(2) Predmetom dane z pozemkov nie sú
a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú
predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov,
b) pozemky, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie.
(3) Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie
pozemku podľa katastra, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného
pozemku do kategórie lesa je určujúci lesný hospodársky plán.
(4) Na účely tohto nariadenia sa za stavebný pozemok považuje aj pozemok uvedený
v právoplatnom rozhodnutí o umiestnení stavby alebo v právoplatnom stavebnom povolení
vydanom v spojenom územnom a stavebnom konaní až do právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia na stavbu. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých
parcelné čísla sú uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby alebo v stavebnom povolení,
a to až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
§5
Základ dane
(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č.1 zákona č.582/2004 Z.z.
o miestnych daniach. Pre katastrálne územie mesta Brezna pre pozemky vedené ako orná
pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady je hodnota pôdy 4,65 Sk za 1m2 , pri trvalých
trávnych porastoch je hodnota pôdy 0,96 Sk za 1m2.
(2) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota
pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na l m2
podľa zákona č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.492/2004 Z.z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria,
stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za l m2 uvedenej v prílohe č.2 zákona č.582/2004 Z.z.
o miestnych daniach. Pre katastrálne územie mesta Brezna pre pozemky vedené ako:
- záhrady, je hodnota pôdy
140 Sk za 1m2
- zastavané plochy a nádvoria, je hodnota pôdy
140 Sk za 1m2
- stavebné pozemky, je hodnota pôdy
1 400 Sk za 1m2
- ostatné plochy(okrem stavebných pozemkov), je hodnota pôdy 140 Sk za 1m2
(4)Výpočet sa musí prevádzať vždy k l. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny,
ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem
prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou.
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§6
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov 0,25% zo základu dane.
(2) Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 6 ods.1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa v celom meste zvyšuje (§ 8 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych
daniach) takto: za záhrady na 0,45% zo základu dane,
za zastavané plochy a nádvoria na 0,45% zo základu dane
DAŇ ZO STAVIEB
§7
Daňovník
(1) Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve
štátu, alebo správca stavby vo vlastníctve obce, alebo správca stavby vo vlastníctve
vyššieho územného celku (ďalej len „vlastník stavby“).
(2) Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je
daňovníkom nájomca.
(3) Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je
každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci
dohodnú, daňovníkom dane zo stavieb je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia
do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
§8
Predmet dane
(1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území mesta Brezna v tomto členení:
a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou
stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na
administratívu,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu
s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu,
f) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu,
g) ostatné stavby.
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(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných alebo
podzemných podlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo
vydané kolaudačné rozhodnutie, a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich
časti, ktoré sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie, na
daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
(3) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby
a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov
tepelnej energie.
§9
Základ dane
(1) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.
§ 10
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane zo stavieb je1 Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
(2) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 10 ods.1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa v celom meste zvyšuje (§ 12 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych
daniach) takto:
a) 5 Sk za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby, za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
b) 5 Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s
výnimkou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb
na administratívu, za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
c) 15 Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu, za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
d) 15 Sk za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov, za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy,
e) 30 Sk za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu
s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu, za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy,
f) 60 Sk za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu, pri administratívnych budovách, ktoré slúžia aj na iné účely sa uplatní táto
sadzba dane, ak sa budova využíva prevažne na administratívne účely, za každý aj začatý
m2 zastavanej plochy,
g) 15 Sk za ostatné stavby, za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
(3) Upravená sadzba dane zo stavieb uvedená v § 10 ods.2 tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 5 Sk za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia (§ 12 ods.3 . zákona
č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach)
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(4) Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou
konštrukciou. V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely
zákona považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou.
(5) Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie
než 0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode
stavby.
(6) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 2,
daň sa určí tak, že z jednotlivých pomerných častí základu dane sa vypočíta pomerná časť
dane sadzbou určenou pre príslušný účel využitia stavby podľa odseku 2 a daň sa vypočíta
ako súčet pomerných častí dane; pomerné časti základu dane sa zistia podľa pomeru
podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivé účely využitia podľa odseku 2
k celkovej podlahovej ploche stavby.
DAŇ Z BYTOV
§ 11
Daňovník
(1) Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca
bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, správca bytu alebo nebytového
priestoru vo vlastníctve obce alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve
vyššieho územného celku (ďalej len „vlastník bytu“).
(2) Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov,
daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho
podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z bytov je jeden z nich a ostatní
spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
§ 12
Predmet dane
(1) Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území mesta Brezna, v ktorom aspoň
jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické
osoby, sú byty a nebytové priestory.
§ 13
Základ dane
(1) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru
v m2 .
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§ 14
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z bytov je 1 Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu
a nebytového priestoru.
(2) Ročná sadzba dane z bytov uvedená v § 14 ods.1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa v celom meste zvyšuje (§ 16 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych
daniach) takto:
a) 4 Sk za byty, za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu,
b) 4 Sk za nebytové priestory, za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nebytového
priestoru.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 15
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Od dane sú oslobodené pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve
mesta Brezna,
(2) Podľa miestnych podmienok správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo
stavieb a dane z bytov (§ 12 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach) na
výmeru podlahovej plochy podľa výšky spoluvlastníckeho podielu vo výške 15%
z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej
núdzi, občanov starších ako 70 rokov, alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj
prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
(3) Podľa miestnych podmienok správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na
poskytnutie zníženia dane zo stavieb na bývanie a dane z bytov podľa § 17 ods.4 zákona
č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach je 70 rokov.
(4) Podľa miestnych podmienok správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo
stavieb (§ 12 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach) na výmeru podlahovej
plochy podľa výšky spoluvlastníckeho podielu vo výške 15% u stavieb na bývanie
v jednotlivých častiach mesta, ktorú tvoria ulice Dvoriská, Hlboká, Zúbrik, Hliník,
Kôšikovo, Kozlovo, Kriváň, Jelšová, Krátka, Lúčky, Pestovateľská, Šiašovo.
(5) Pre posúdenie vekovej hranice je rozhodujúci dosiahnutý vek k 1.januáru
zdaňovacieho obdobia. Správca dane poskytne zníženie dane podľa odseku 2 a 4, v tom
prípade ak nárok na zníženie dane bude písomne každoročne uplatnený a riadne doložený
do 31.januára kalendárneho roka. (Napr. doložiť kópiu preukazu ZŤP a pod.)
Správca dane poskytne jednému daňovníkovi len jeden druh zníženia dane.
(6) Správca dane neposkytne zníženie dane podľa tohto nariadenia v prípade, ak zistí, že si
daňovník nesplnil svoje daňové a poplatkové povinnosti voči mestu, ktoré mu vyplývali z
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VZN mesta Brezna o miestnych poplatkoch a VZN mesta Brezna o podmienkach
určovania a vyberania dane z nehnuteľností za predchádzajúce roky. (Napr. neplatenie
dane z nehnuteľností, miestnych poplatkov; nepriznanie dane z nehnuteľností, miestnych
poplatkov a pod.)
(7) Ak v prípade viacpodlažnej stavby je oslobodená iba časť stavby, pri určení základu
dane sa postupuje takto:
a) výmera podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb
v m2, sa vydelí celkovou výmerou podlahovej plochy všetkých nadzemných
podlaží stavby v m2 vrátane výmery podlahových plôch časti stavby, ktorá je
oslobodená od dane zo stavieb,
b) podiel vypočítaný podľa písmena a) zaokrúhlený na stotiny nadol sa odpočíta od
čísla 1,
c) rozdielom zisteným podľa písmena b) sa vynásobí celková výmera stavbou
zastavanej plochy v m2.
§ 16
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po
zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká
31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k
nehnuteľností. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľností 1. januára bežného
zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
(2) Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho
obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú
v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. V prípade
nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka, daňová povinnosť vzniká prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.
(3) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je
povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej
povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa,
keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
§ 17
Daňové priznanie
(1) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný
podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom
mu vznikla daňová povinnosť, ak zákon neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích
obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie
dane z nehnuteľností. Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa
nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností. Daňovník, ktorý nadobudne
nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie
do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
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(2) Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve
viacerých osôb (§ 3 ods. 4, § 7 ods. 3 a § 11 ods. 2 nariadenia), priznanie podá každá
fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten,
koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť
správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.
(3) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane
a daň si sám vypočítať. Daňovník uvádzané skutočnosti doloží najmä kópiou aktuálneho
listu vlastníctva, geometrickým plánom, znaleckým posudkom a pod.
(4) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko,
titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu,
ktorá je podnikateľom je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné
číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje
podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa
osobitného predpisu.
§ 18
Vyrubenie dane
(1) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne do 15.
marca bežného zdaňovacieho obdobia, ak zákon neustanovuje inak.
(2) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na
základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach .
(3) Správca dane ustanovuje, že daň z nehnuteľností nižšiu ako 100 Sk nebude vyrubovať
ani vyberať (§ 20 ods.3 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach).
§ 19
Platenie dane
(1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 31. marca bežného zdaňovacieho obdobia,
ak zákon neustanovuje inak.
(2) Správca dane určuje platenie vyrubenej dane, ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe
presahuje 1000 Sk a právnickej osobe 10.000 Sk je splatná v dvoch rovnakých splátkach;
prvá splátka dane je splatná do 31.marca a druhá splátka dane do 31.augusta bežného
zdaňovacieho obdobia.
(3) Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je uvedené v predchádzajúcom
odseku.
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DAŇ ZA PSA
§ 20
Predmet dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
(2) Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby,
d) pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
(3)Vlastník alebo držiteľ psa, ktorý nie je predmetom dane , doloží doklady potvrdzujúce,
že pes je chovaný na vedecké účely a výskumné účely, že pes je umiestnený v útulku
zvierat, že je to pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby, alebo
doloží fotokópiu preukazu ZŤP.
§ 21
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
(2) Vlastník alebo držiteľ psa je povinný vyplniť prihlasovacie tlačivo, ktoré obdrží
u správcu dane. Daňovník je povinný označiť psa na obojku pridelenou evidenčnou
známkou. Evidenčnú známku daňovník obdrží po vyplnení prihlasovacieho tlačiva.
§ 22
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 23
Sadzba dane
(1) Sadzba dane je 500,-Sk za jedného psa a kalendárny rok , ak sa pes drží v rodinnom
dome alebo chate.
(2) Sadzba dane je 1000,-Sk za jedného psa a kalendárny rok, ak sa pes drží v bytovom
dome, v stavbe na podnikanie alebo inom objekte .
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§ 24
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§ 25
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 zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla
daňová povinnosť. Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti:
a/ prírastok - osvedčenie veterinárneho lekára, čestné prehlásenie ,
b/ kúpa – kúpno predajná zmluva, čestné prehlásenie o kúpení psa,
c) darovanie – darovacia zmluva, čestné prehlásenie o darovaní psa ,
d) nález – čestné prehlásenie o nájdení psa.
(2) Písomné oznámenie sa doručuje na mestský úrad a musí obsahovať najmä označenie
vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, plemeno psa,
jeho vek, pohlavie, výška v dospelosti, farba, zvláštne znamenia(tetovanie), spôsob
a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy kde sa pes drží, druhy vykonaných
veterinárnych očkovaní, na aký účel sa pes drží.
(3) Daň za psa mesto po prvý krát podľa zákona o miestnych daniach vyrubí platobným
výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 24,
správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za
ktoré bola daň zaplatená. Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti:
a/ úhyn - osvedčenie veterinárneho lekára, čestné prehlásenie o úhyne psa,
b/ predaj – kúpno predajná zmluva, čestné prehlásenie o predaji psa,
c) darovanie – darovacia zmluva, čestné prehlásenie o darovaní psa ,
d) krádež – zápisnica mestskej polície, čestné prehlásenie o krádeži psa.
§ 26
Správa dane
Ak je pes chovaný na území mesta Brezna, miestne príslušným správcom dane je
mesto Brezno.
§ 27
Oslobodenie od dane
Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za psa vlastníkom alebo
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držiteľom psov v jednotlivých častiach mesta na ul. Dvoriská, Hlboká, Zúbrik, Hliník,
Kôšikovo, Kozlovo, Kriváň, Jelšová, Krátka, Lúčky, Pestovateľská, Šiašovo.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 28
Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore
verejného priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve mesta Brezna.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného
zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky,
trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.
(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva na účely tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa rozumie aj umiestnenie prenosného informačného zariadenia, umiestnenie
prenosnej sklápacej garáže, umiestnenie iného zariadenia a trvalé vyhradenie parkovania
§ 29
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 30
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.
§ 31
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a
každý aj začatý deň, za umiestnenie skládky materiálu, za skládky tuhých palív je 5 Sk. Pri
takomto užívaní verejného priestranstva nad 2 mesiace sa sadzba zvyšuje na 10 Sk.
(2) Sadzba dane za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý
aj začatý deň, za umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, za umiestnenie
stavebného zariadenia je 10 Sk.
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(3) Sadzba dane za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý
aj začatý deň, za umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií je
10 Sk .
(4) Sadzba dane za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý
aj začatý deň, pri umiestnení typizovanej prenosnej sklápacej garáže na vyhradených
priestoroch v meste je 0,25 Sk.
(5) Sadzba dane za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý
aj začatý deň, za trvalé vyhradenie parkovania osobného motorového vozidla je 0,25 Sk.
(6) Sadzba dane za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý
aj začatý deň, pri umiestnení prenosného informačného zariadenia je 3 Sk.
(7) Sadzba dane za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore
verejného priestranstva je v čase od 07.00 - 18.00 hod. Pondelok - Piatok
06.00 - 13.00 hod. Sobota
bez dane Nedeľa
za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto zakúpením jednorázovej parkovacej
karty nasledovná:
a) 10 Sk - za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore na ulici
B. Nemcovej a Nám. gen. M.R. Štefánika
b) 5 Sk - za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore na ulici
ČSA, Hradby, Šrámkovej ulici a Nábreží J.Čipku.
Jednorázová parkovacia karta oprávňuje parkovať vozidlo na vyhradenom priestore,
pričom vodič na parkovacej karte vyznačí mesiac, deň, hodinu a minútu zaparkovania
vozidla. Vodič je povinný označiť taký počet kariet, aby sadzba zodpovedala dobe
parkovania.
c) Dočasné parkovanie na vyhradenom priestore je možné aj po zakúpení parkovacej karty.
Sadzby za PK sú nasledovné:
1500 Sk/ rok - za prenosnú aj neprenosnú parkovaciu kartu
4000 Sk/ rok - za univerzálnu neprenosnú parkovaciu kartu
5000 Sk/ rok - za vyhradzovaciu parkovaciu kartu
§ 32
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva.
§ 33
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1)Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania
verejného priestranstva Mestskému úradu v Brezne a to pred začatím osobitného
užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie
verejného priestranstva. Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá
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má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je
povinný oznámiť Mestskému úradu v Brezne skutočnosť, že osobitné užívanie verejného
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
(2) Osobitné užívanie verejného priestranstva mesto vyrubí platobným výmerom so
splatnosťou do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.
§ 34
Správa dane
Pre užívané verejné priestranstvo nachádzajúce sa na území mesta Brezna je miestne
príslušným správcom dane mesto Brezno.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 35
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v
zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania (ďalej len „zariadenie“).
§ 36
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 37
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 38
Sadzba dane
Sadzba dane je 5 Sk na osobu a prenocovanie.
§ 39
Vyberanie dane
(1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje. O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v "knihe ubytovaných". Daň
za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti
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a v slovenských korunách. O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný
doklad s predpísanými náležitosťami. Platiteľ štvrťročne do 10 dní nasledujúceho
mesiaca písomne oznámi správcovi dane počet prenocovaní .
(2) Daň prevádzkovateľ odvádza na účet mesta mesačne do 10 dní nasledujúceho
mesiaca.
§ 40
Správa dane
Pre zariadenia, ktoré poskytujú odplatné prechodné ubytovanie, a ktoré sa nachádzajú
na území mesta Brezna, je miestne príslušným správcom dane mesto Brezno.

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 41
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len „predajné automaty“).
§ 42
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba,ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 43
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 44
Sadzba dane
Sadzba dane je 1000 Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok.
§ 45
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká
dňom ukončenia ich prevádzkovania.
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§ 46
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 zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla
daňová povinnosť. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje –
identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu (výrobné číslo
predajného automatu, ak ho nemá správca dane mu pridelí evidenčné číslo), miesto
prevádzkovania.
Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje –
identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto doterajšieho
prevádzkovania.
(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 45,
správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré
bola daň zaplatená.

(4) Daňovník je povinný viditeľne označiť každý predajný automat štítkom s uvedením
týchto údajov:
a) meno a priezvisko (fyzické osoby) / názov organizácie (právnické osoby)
b) adresa ( fyzickej, právnickej osoby)
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
d) miesto umiestnenia automatu (adresa )
e) výrobné číslo predajného automatu, alebo evidenčné číslo.
(5) Na účely výberu dane je daňovník povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
každého predajného automatu osobitne:
a/ výrobné číslo predajného automatu, alebo evidenčné číslo.
b) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
c) miesto umiestnenia automatu (adresa )
§ 47
Správa dane
Pre predajné automaty, ktoré sa prevádzkujú na území mesta Brezna, je miestne
príslušným správcom dane mesto Brezno.
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DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 48
Predmet dane
(1) Predmetom 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.
§ 49
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
§ 50
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 51
Sadzba dane
Sadzba dane je 3000 Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 52
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
§ 53
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 zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla
daňová povinnosť.
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(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 52,
správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré
bola daň zaplatená.
(4) Daňovník je povinný písomne nahlásiť začiatok a ukončenie prevádzkovania
nevýherného hracieho prístroja správcovi dane. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej
povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho
prístroja (výrobné číslo hracieho prístroja, ak ho nemá správca dane mu pridelí evidenčné
číslo hracieho prístroja) , miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej
povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho
prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania,, ako aj miesto, kde bude nevýherný hrací
prístroj umiestnený.
(5) Daňovník je povinný viditeľne označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s
uvedením týchto údajov :
a) meno a priezvisko (fyzické osoby) / názov organizácie (právnické osoby)
b) adresa ( fyzickej, právnickej osoby)
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
d) miesto umiestnenia automatu (adresa )
e) výrobné číslo hracieho prístroja, alebo evidenčné číslo hracieho prístroja
(6) Na účely výberu dane je daňovník povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja, alebo evidenčné číslo.
b) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
c) miesto umiestnenia automatu (adresa )
§ 54
Správa dane
Pre nevýherné hracie prístroje, ktoré sa prevádzkujú na území mesta Brezna, je miestne
príslušným správcom dane mesto Brezno.

III. č a s ť
MIESTNY POPLATOK
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 55
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území mesta.
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(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá
je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú
stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu,
ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok
v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný
v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území mesta na účel podnikania.
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v meste
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu.
(4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo
iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo
ju užíva aj poplatník, alebo
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a
pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
(5) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok
ručí
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok
ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku
zástupca alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, mesto
určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre mesto
vyberie,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto
(ďalej len "platiteľ").
(6) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku mestu ručí platiteľ.
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(7) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z
nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní
povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka
nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia
Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba,
ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť mestu.
(8) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2
tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť
zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.
§ 56
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku je 1,50 Sk za osobu a kalendárny deň u poplatníkov uvedených v §55
ods. 2 písm.a) tohto nariadenia.
(2) V jednotlivých častiach mesta na ul. Dvoriská, Hlboká, Zúbrik, Hliník od autobusovej
zastávky SAD, Kôšikovo, Kozlovo, Kriváň, Jelšová, Krátka, Lúčky, Pestovateľská,
Šiašovo, respektíve tam, kde nechodí pravidelná linka odvozu odpadu je sadzba poplatku
1,- Sk za osobu a kalendárny deň u poplatníkov uvedených v §55 ods. 2 písm.a) tohto
nariadenia. Technické služby mesta im pristavia 1-krát za štvrťrok veľkoobjemový
kontajner.
(3) Sadzba poplatku u poplatníkov uvedených v § 55 ods. 2 písm. b) a c) tohto nariadenia
u ktorých je zavedený množstvový zber v zmysle § 6 ods.5 Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Brezna č.104/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi je: u 110 litrových kuka nádob 0,69 Sk/L/odvoz
u 1 100 litrových kontajnerov 0,18 Sk/L/odvoz
u veľkoobjemových kontajnerov 1,89 Sk/Kg/odvoz
§ 57
Určenie poplatku
(1) Na území mesta sa určuje poplatok na kalendárny rok, ako súčin sadzby poplatku
uvedenej v § 56 ods.1, 2 tohto nariadenia a počtu kalendárnych dní v určenom období,
počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 55 ods. 2 písm. a) v meste trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený
ju užívať, alebo
(2) Na území mesta sa určuje poplatok na kalendárny rok, ako súčin frekvencie odvozov,
sadzby a objemu zbernej nádoby v zmysle § 56 ods.3 tohto nariadenia, ktorú poplatník
uvedený v § 55 ods. 2 písm. b) a c) užíva v súlade so zavedeným systémom zberu
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
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§ 58
Ohlásenie
(1) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,
odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj
od skončenia obdobia určeného mestom, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k
zmene už ohlásených údajov, ohlásiť mestu
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba
podľa § 55 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania, identifikačné číslo ( IČO), počet odvozov v roku, objem a počet
nádob na odvoz komunálneho odpadu, stanovište nádoby (ulica a orientačné číslo)
na odvoz komunálneho odpadu
b) identifikačné údaje iných osôb,ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa §55 ods.7,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 57, spolu s ohlásením predloží aj
doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo
odpustenie poplatku podľa § 62 aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo
odpustenie poplatku.
(2) Ohlásenie je poplatník podľa tohto nariadenia povinný podať na tlačivách, ktoré sú
prílohou nariadenia prvýkrát najneskôr do 28.2.2005, inak len ak došlo k zmene už
ohlásených údajov.
(3) Poplatník je oprávnený podať mestu ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť
platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z
dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
§ 59
Vyrubenie poplatku
(1) Poplatok vyrubí mesto platobným výmerom a ak poplatník preukáže, že využíva
množstvový zber a poplatok platí spôsobom ustanoveným v tomto nariadení mesto
poplatok nevyrubí platobným výmerom.
(2) Ak mesto samo alebo na základe ohlásenia podľa § 58 zistí, že poplatok bol
poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv
na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, mesto upraví výšku
poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
§ 60
Splatnosť poplatku
(1)Poplatok vyrubený platobným výmerom do 600,-Sk fyzickej osobe je poplatník povinný
uhradiť naraz v lehote určenej správcom dane.
(2)Poplatok vyrubený platobným výmerom nad 600,-Sk fyzickej osobe je poplatník
povinný uhradiť v splátkach určených správcom dane.
(3)Poplatok vyrubený platobným výmerom do 5000,-Sk právnickej osobe je poplatník
povinný uhradiť naraz v lehote určenej správcom dane.
(4)Poplatok vyrubený platobným výmerom nad 5000,-Sk právnickej osobe je poplatník
povinný uhradiť v splátkach určených správcom dane.
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(5) Splatnosť poplatku pri množstvovom zbere je 31.marca, 30.júna, 30.septembra
a 15.decembra kalendárneho roka.
§ 61
Vrátenie poplatku
Ak poplatník uhradil mestu vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, mesto preplatok
poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo
dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia mestom určeného
obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Mesto nie je povinné vrátiť preplatok nižší ako
70 Sk.
§ 62
Splnomocňovacie ustanovenie
(1) Mesto poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
b) svoju neprítomnosť v meste z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby alebo
c) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe
nasledujúcich dní.
(2) Ako preukazné podklady mesto určuje potvrdenie zamestnávateľa, školy, iných
štátnych orgánov, obecných úradov a pod. preukazujúce neprítomnosť v SR, meste
z dôvodu výkonu ZVS, alebo že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac
ako 90 po sebe nasledujúcich dní. Skutočnosti oprávňujúce k zníženiu alebo odpusteniu
poplatku poplatník doloží spolu s tlačivom k ohlasovacej povinnosti v lehote do 31.januára
kalendárneho roka alebo v lehote do 30 dní keď tieto skutočnosti nastali.
(3) Mesto poplatok zníži poplatníkom v bytových domoch za aktívne triedenie odpadu pri
využití kontajnerov na separovanie komunálneho odpadu minimálne na 70% sa poskytne
úľava 20% z poplatku.
(4) Mesto poplatok zníži poplatníkom v rodinných domoch za aktívne triedenie odpadu pri
zapojení sa do separácie komunálneho odpadu minimálne na 70% sa poskytne úľava 20%
z poplatku. Prehľad bytových domov a rodinných domov, ktorým bude poskytnuté
zníženie poplatku za separáciu komunálneho odpadu nahlásia Technické služby mesta za
predchádzajúci rok správcovi poplatku do 15 dní nasledujúceho kalendárneho roka.

IV. č a s ť
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 63
Správa dane
Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva mesto Brezno prostredníctvom
primátora mesta a poverených zamestnancov mesta Brezna.
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§ 64
Rozpočtové určenie miestnych daní
(1) Výnos z daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 vrátane výnosu z pokuty
a sankčného úroku vzťahujúcich sa k týmto daniam a poplatku sú príjmom rozpočtu mesta
Brezna, ktoré je správcom dane.
§ 65
Zaokrúhľovanie
(1) Základ dane podľa § 7 sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.
(2) Daň podľa tohto nariadenia a poplatok sa zaokrúhľujú na celé koruny nahor.
§ 66
Spôsoby platenia
Miestne dane a miestny poplatok možno platiť jedným zo spôsobov uvedených v § 58
zákona č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v platnom znení.

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 67
(1) Daňovník dane z nehnuteľností podľa tohto nariadenia je povinný podať daňové
priznanie prvýkrát do 28. februára 2005 s výnimkou daňovníkov, ktorým oslobodenie a
úľavy zostávajú v platnosti podľa odsekov 2 až 4. Daňovníkovi, ktorý má povinnosť podať
daňové priznanie do 28. februára 2005, správca dane vyrubí daň najneskôr do 30.
septembra 2005. Takto vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa doručenia platobného
výmeru.
(2) Oslobodenie od domovej dane podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 14/1968 Zb.
o úľavách na domovej dani v znení neskorších predpisov zostáva v platnosti až do
uplynutia lehoty na oslobodenie.
(3) Oslobodenia od dane zo stavieb uplatnené podľa § 9 ods. 1 písm. g) až j) zákona
Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších
predpisov a oslobodenie od dane z bytov podľa § 11c ods. 1 zákona Slovenskej národnej
rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov zostávajú v
platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie.
(4) Úľavy od dane z pozemkov, ktoré poskytol správca dane podľa § 12 ods. 3 zákona
Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších
predpisov zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty určenej správcom dane.
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(5) Ak sa v priebehu zdaňovacieho obdobia vydraží nehnuteľnosť, ktorá je predmetom
dane z nehnuteľností, daňovníkovi vzniká nárok na vrátenie pomernej časti ročnej dane
z nehnuteľností zaplatenej podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia
začínajúc mesiacom nasledujúcim po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom
predmetnej nehnuteľnosti udelením príklepu. Vlastník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť
v dražbe udelením príklepu zaplatí pomernú časť ročnej dane z nehnuteľností za príslušné
zdaňovacie obdobie začínajúc mesiacom nasledujúcim po dni, v ktorom nehnuteľnosť
v dražbe nadobudol.
(6) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení
neskorších predpisov.
§ 68
Zrušovacie ustanovenia
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší: Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Brezna č.90 o miestnych poplatkoch, schválené uznesením MsZ č.126/2003 ,
dňa 15.12.2003 a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna č.89 o podmienkach
určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 2004, schválené uznesením č. 125/2003
dňa15.12.2003.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Brezne č.
/2004 dňa _ _.12.2004.
(3) Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa
16.12.2004 a účinnosť nadobúda 15-tym dňom od vyvesenia.

V Brezne, dňa _ _.12.2004
.........................................
Ing. Jaroslav Demian
primátor mesta
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