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I. časť
Úvodné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
1/ Mestské zastupiteľstvo v Brezne sa podľa § 11 ods.4 písm.d/ zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení ( ďalej len „nariadenie“):
2/ Mesto Brezno zavádza a 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 zavádza a ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

II. časť
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“).
Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené v druhej časti
zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach, ktoré upravujú daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností, základné ročné sadzby
dane z nehnuteľností, ktoré môže mesto týmto nariadením zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie
vybraných druhov pozemkov, stavieb a bytov od dane, zníženie dane správcom dane,
vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť podať daňové priznanie, vyrubenie dane
a platenie dane.
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Daň z pozemkov
§3
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 pozemky vedené ako:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady je hodnota pôdy 4,65 Sk za 1m2 ,
b/ 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
1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.1)
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 pozemky vedené ako:
c/ záhrady, je hodnota pozemku
140 Sk za 1m2
f/ zastavané plochy a nádvoria, je hodnota pozemku
140 Sk za 1m2
g/ stavebné pozemky, je hodnota pozemku
1 400 Sk za 1m2
h/ ostatné plochy (okrem stavebných pozemkov), je hodnota pozemku 140 Sk za 1m2
§4
Sadzba dane
1/ Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25% zo základu dane.
2/ Ročná sadzba dane z pozemkov sa na území mesta zvyšuje takto:
- za záhrady na 0,45% zo základu dane,
- za zastavané plochy a nádvoria na 0,45% zo základu dane.

Daň zo stavieb
§5
Základ dane
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.
1) Zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v platnom znení.
Vyhláška MS SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
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§6
Sadzba dane
1/ Ročná sadzba dane zo stavieb je1 Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
2/ Ročná sadzba dane zo stavieb sa na území mesta zvyšuje za každý aj začatý m2
zastavanej plochy na :
a/ 5 Sk za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,
b/ 5 Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c/ 15 Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu,
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,
e/ 30 Sk za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
f/ 60 Sk za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g/ 15 Sk za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
3/ Príplatok za podlažie pri viacpodlažných stavbách je 0,50 Sk za každý aj začatý m2
zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Daň z bytov
§7
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2
§8
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 sa na území mesta zvyšuje na :
a/ 4 Sk za byty, za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu,
b/ 15 Sk za nebytové priestory, za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nebytového
priestoru.

4

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
§9
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie dane z pozemkov verejne
prístupných parkov, priestorov a športovísk.
2/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie dane z pozemkov v pásme
hygienickej ochrany vodných zdrojov I. a II . stupňa.
3/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie dane z pozemkov, ktorých
hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na ich umiestnenie v oblasti pásiem
hygienickej ochrany vody II . a III. stupňa, alebo vzhľadom na ich postihnutie
ekologickými katastrofami.
4/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške 30%,
ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi2), alebo občania starší ako 62 rokov, ak
tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
5/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb na bývanie a dane
z bytov vo výške 30% ak sú vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi2), občanov starších
ako 62 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.
6/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb garáží a nebytových
priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáž vo výške 30% vo vlastníctve
občanov v hmotnej núdzi2), občanov starších ako 62 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, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
7/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb na bývanie vo výške
30% v jednotlivých častiach mesta, ktoré tvoria ulice Dvoriská, Hlboká, Hliník, Jelšová
Kozlovo, Kôšikovo, Krátka, Kriváň, Kubická, Lúčky, Padlíčkovo, Pestovateľská, Poľná,
Potočná, Predné Hálny, Šiašovo, Vrbová, Zúbrik.
8/ Žiadosť a doklady preukazujúce dôvody pre zníženie dane predloží daňovník správcovi
dane najneskôr do 28. februára bežného zdaňovacieho obdobia. Pre posúdenie vekovej
hranice je rozhodujúci dosiahnutý vek k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Zdravotne ťažko
postihnutí občania doložia kópiu preukazu ZŤP a pod.) Správca dane poskytne jednému
daňovníkovi len jeden druh zníženia dane.
2) Zákon č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení.
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§ 10
Vyrubenie dane
1/ Daň z nehnuteľností vyrubí správca dane každoročne do 15.mája bežného zdaňovacieho
obdobia.
2/ Zdaňovacím obdobím dane z nehnuteľností, je kalendárny rok.
3/ Správca dane ustanovuje, že daň z nehnuteľností nižšiu ako 100 Sk nebude vyrubovať
ani vyberať.
§ 11
Platenie dane
1/ Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia.
2/ Správca dane určuje splatnosť dane, ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe presahuje
1000 Sk a právnickej osobe 10.000 Sk v dvoch rovnakých splátkach;
I. splátka dane je splatná do 31.mája,
II. splátka dane je splatná do 30.septembra bežného zdaňovacieho obdobia.
3/ Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je uvedené v predchádzajúcom
odseku. Daň možno zaplatiť jedným zo spôsobov uvedených v § 58 tohto nariadenia.

III. časť
Daň za psa
§ 12
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, ktorého vlastní alebo používa 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, ak ho vlastní alebo používa občan s ťažkým
zdravotným postihnutím.
§ 13
Daňovník
1/ Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
6

§ 14
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 15
Sadzba dane
1/ Sadzba dane za jedného psa na kalendárny rok sa stanovuje nasledovne:
za psa chovaného:
a/ v rodinnom dome a priľahlom pozemku
za druhého a ďalšieho psa je
b/ v záhradnej chatke, chate a priľahlom pozemku je
c1/ v bytovom dome je
c2/ v bytovom dome a prihláseného po 1.1.2006 je
d/ v ostatnej stavbe, v stavbe na podnikanie a priľahlom pozemku je
e/ na pozemkoch využívaných na podnikanie je

500,-Sk,
500,-Sk,
1000,-Sk,
1500,-Sk,
500,-Sk,
500,-Sk.

§ 16
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§ 17
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.
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.
3/ Daň na zdaňovacie obdobie je splatná bez vyrubenia do 31. januára zdaňovacieho
obdobia. Zdaňovacím obdobím dane za psa, je kalendárny rok.
Daň možno zaplatiť jedným zo spôsobov uvedených v § 58 tohto nariadenia.
4/ Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to písomne
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 16,
správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za
ktoré bola daň zaplatená.
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§ 18
Oslobodenie od dane
Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za psa vlastníkom alebo
držiteľom psov chovaných v rodinných domoch na území mesta. Oslobodenie sa poskytuje
len na jedného psa. V prípade chovu viacerých psov v rodinnom dome a priľahlom
pozemku, druhý a ďalší pes už podlieha dani za psa.

IV. časť
Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 19
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 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.
§ 20
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 21
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.
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§ 22
Sadzba dane
1/ Sadzba dane za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý
aj začatý deň, za umiestnenie:
a/ skládky materiálu, za skládky tuhých palív je 5 Sk,
b/ zariadenia na poskytovanie služieb, za umiestnenie stavebného zariadenia je 10 Sk,
c/ zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií je 10 Sk,
d/ typizovanej prenosnej sklápacej garáže je 0,50 Sk,
e/ za trvalé vyhradenie parkovania osobného motorového vozidla je 0,50 Sk,
f/ prenosného informačného zariadenia je 3 Sk.
2/ 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 alebo zaplatením dane prostredníctvom parkovacieho automatu 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 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 a parkovaciu kartu, alebo doklad z parkovacieho automatu položiť aby bol
viditeľný cez predné sklo auta.
c/ Dočasné parkovanie na vyhradenom priestore je možné aj po zakúpení parkovacej karty.
Sadzby za parkovacie karty sú nasledovné:
1500 Sk/ rok - za neprenosnú parkovaciu kartu
2000 Sk/ rok - za prenosnú parkovaciu kartu
4000 Sk/ rok - za univerzálnu neprenosnú parkovaciu kartu
5000 Sk/ rok - za vyhradzovaciu parkovaciu kartu
§ 23
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva.
§ 24
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1/ Daňovník je povinný písomne podať oznámenie koľko dní bude užívať verejné
priestranstvo správcovi dane a to 3 dni pred začatím osobitného užívania verejného
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priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného
priestranstva. Daňovník vyznačí deň začatia a deň ukončenia užívania verejného
priestranstva. Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má
alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. V prípade ak
daňovník bude užívať verejné priestranstvo na dobu neurčitú je povinný oznámiť
správcovi dane skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné
priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu v deň zániku daňovej povinnosti. Pokiaľ
deň zániku daňovej povinnosti pripadne na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň
pracovného pokoja, je daňovník povinný oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti
v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni zániku daňovej povinnosti.
2/ Osobitné užívanie verejného priestranstva mesto vyrubí platobným výmerom so
splatnosťou do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. Daň za osobitné užívanie
verejného priestranstva možno zaplatiť jedným zo spôsobov uvedených v § 58 tohto
nariadenia.
§ 25
Oslobodenie a zníženie dane
1/ Od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodené osobitné užívanie verejného
priestranstva ak ide:
a) o povolenú kultúrnu alebo športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez
vstupného,
b) o všeobecne záväznými právnymi predpismi povolenú akciu, ktorej výťažok je určený
na charitatívne alebo verejnoprospešné účely.
2/ Od dane sú oslobodené neprenosné parkovacie karty vydané primátorom mesta vo
verejnom záujme ( napr. poslancom, starostom ap.)
3/ Zníženie dane o 30% sa poskytuje zdravotne postihnutým občanom s preukazom ZŤP,
ktorý sú vlastníkmi typizovanej prenosnej garáže, alebo požiadali o trvalé vyhradenie
parkovania osobného motorového vozidla.
4/ Žiadosť a doklady preukazujúce dôvody pre zníženie dane predloží daňovník správcovi
dane najneskôr do 31.marca bežného zdaňovacieho obdobia. Zdravotne ťažko postihnutí
občania doložia kópiu preukazu ZŤP.

V. časť
Daň za ubytovanie
§ 26
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“).
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§ 27
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 28
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 29
Sadzba dane
Sadzba dane je 5 Sk na osobu a prenocovanie.
§ 30
Vyberanie a platenie dane
1/ Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
2/ Platiteľ dane je povinný na účely dane za ubytovanie viesť preukaznú evidenciu
formou knihy ubytovaných, ktorá musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:
a) meno, priezvisko a rok narodenia daňovníka,
b) číslo občianskeho preukazu alebo iného preukazu daňovníka (cestovný pas, vodičský
preukaz),
c) miesto trvalého pobytu daňovníka,
d) počet prenocovaní s uvedením dátumu príchodu a dátumu odchodu daňovníka,
3/ Údaje uvedené v odseku 2 je platiteľ dane povinný zaevidovať v deň ubytovania
daňovníka v zariadení platiteľa dane. Dátum odchodu daňovníka je platiteľ dane povinný
vyznačiť v evidencii najneskôr v deň odchodu daňovníka.
4/ Evidenciu vedenú v súlade s odsekom 2 je platiteľ dane povinný odovzdať správcovi
dane za príslušný štvrťrok do10 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca v písomnom
vyhotovení.
5/ Platiteľ dane je povinný do10 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca predložiť
správcovi dane písomné hlásenie o vybratej dani za predchádzajúci štvrťrok a v tejto lehote
vybratú daň poukázať správcovi dane jedným zo spôsobov uvedených v § 58 tohto
nariadenia.
6/ Platiteľ dane je povinný každému daňovníkovi, od ktorého vybral daň za ubytovanie
v súlade s týmto nariadením, vydať písomné potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie,
ktoré musí obsahovať minimálne tieto náležitosti: Názov prevádzkovateľa ubytovacieho
zariadenia, počet prenocovaní, sadzbu dane, sumu vybratej dane.
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7/ Platiteľ dane je povinný oznamovať správcovi dane všetky skutočnosti, ktoré majú za
následok vznik alebo zánik povinností platiteľa dane podľa tohto paragrafu nariadenia.

VI. časť
Daň za predajné automaty
§ 31
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len „predajné automaty“).
§ 32
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba,ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 33
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 34
Sadzba dane
Sadzba dane je 1000 Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok.
§ 35
Oslobodenie od dane
1/ Od dane za predajné automaty sú oslobodení daňovníci, ktorí prevádzkujú:
a) prístroje vydávajúce ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných
chorôb;
b) prístroje vydávajúce ochranné prostriedky proti znečisteniu v zdravotníckych
zariadeniach.
2/ Daňovník prevádzkujúci niektorý z predajných automatov uvedených v odseku 1 je
povinný začatie alebo skončenie prevádzkovania takéhoto predajného automatu písomne
oznámiť správcovi dane do 3 dní odo dňa začatia alebo skončenia prevádzkovania takéhoto
predajného automatu. V písomnom oznámení uvedie údaje na identifikáciu predajného
automatu uvedené v § 37 odseku 4 tohto nariadenia.
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3/ Správca dane vedie evidenciu predajných automatov, ktorých prevádzkovatelia sú podľa
tohto ustanovenia nariadenia oslobodení od dane za predajné automaty.
§ 36
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká
dňom ukončenia ich prevádzkovania.
§ 37
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 dni zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová
povinnosť.
2/ V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacím obdobím dane za predajné
automaty je kalendárny rok. Daň možno zaplatiť jedným zo spôsobov uvedených v § 58
tohto nariadenia.
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 § 36,
správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré
bola daň zaplatená.
4/ Písomné oznámenie daňovníka podľa odseku 1 a 3 tohto paragrafu musí obsahovať
nasledovné náležitosti:
a) daňovník – fyzická osoba: ..........................................
b) daňovník – právnická osoba: .....................................
c) počet prevádzkovaných predajných automatov
d) údaje uvedené v ustanovení § 38 odsek 1 tohto nariadenia
5/ Daňovník je povinný zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na
zostávajúce obdobie v lehote podľa odseku 1 tohto paragrafu, alebo daň za zdaňovacie
obdobie v lehote podľa odseku 2 tohto paragrafu spôsobom uvedeným v § 58 tohto
nariadenia.
§ 38
Evidenčná povinnosť
1/ Daňovník je na účely dane za predajné automaty povinný viesť evidenciu v písomnej
forme, ktorá musí obsahovať o každom predajnom automate tieto náležitosti:
a/ názov a druh predajného automatu,
b/ výrobné číslo alebo evidenčné číslo predajného automatu, rok výroby,
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c/ zoznam tovarov, ktoré predajný automat vydáva,
d/ dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzkovania predajného automatu,
e/ miesto umiestnenia predajného automatu (adresa ),
f/ dátum skončenia prevádzkovania predajného automatu,
2/ Daňovník je povinný viditeľne označiť každý predajný automat štítkom s uvedením
týchto údajov:
a) meno a priezvisko (fyzickej osoby) / názov organizácie (právnickej 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.

VII. časť
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 39
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.
§ 40
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
§ 41
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 42
Sadzba dane
Sadzba dane je 2 000 Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. Sadzba dane
za nevýherné hracie prístroje ako biliard, stolný futbal, stolný hokej a šípky sa znižuje
o 50%.
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§ 43
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
§ 44
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.
2/ Daň na zdaňovacie obdobie je splatná bez vyrubenia do 31. januára zdaňovacieho
obdobia. Zdaňovacím obdobím dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.
Daň možno zaplatiť jedným zo spôsobov uvedených v § 58 tohto nariadenia.
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 § 43,
správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré
bola daň zaplatená.
4/ Písomné oznámenie daňovníka podľa odseku 1 a 3 tohto paragrafu musí obsahovať
nasledovné náležitosti:
a) daňovník – fyzická osoba: ..........................................
b) daňovník – právnická osoba: ......................................
c) počet prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov,
d) údaje uvedené v ustanovení § 45 odsek 1 tohto nariadenia.
5/ Daňovník je povinný zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na
zostávajúce obdobie v lehote podľa odseku 1 tohto paragrafu, alebo daň za zdaňovacie
obdobie v lehote podľa odseku 2 tohto paragrafu spôsobom uvedeným v § 58 tohto
nariadenia.
§ 45
Evidenčná povinnosť
1/ Daňovník je na účely dane za nevýherné hracie prístroje povinný viesť evidenciu
v písomnej forme, ktorá musí obsahovať o každom nevýhernom hracom prístroji tieto
náležitosti:
a/ názov a druh nevýherného hracieho prístroja,
b/ výrobné číslo alebo evidenčné číslo nevýherného hracieho prístroja, rok výroby,
c/ zoznam tovarov, ktoré predajný automat vydáva,
d/ dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
e/ miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja (adresa ),
f/ dátum skončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
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2/ Daňovník je povinný viditeľne označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s
uvedením týchto údajov :
a/ meno a priezvisko (fyzickej osoby) / názov organizácie (právnickej osoby)
b/ adresa ( fyzickej, právnickej osoby)
c/ dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
d/ miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja (adresa )
e/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja, alebo evidenčné číslo nevýherného
hracieho prístroja

VIII. časť
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
§ 46
Predmet poplatku
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.
2/ Poplatok sa platí za príslušný kalendárny rok.
§ 47
Poplatník a platiteľ poplatku
1/ 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.
2/ Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok
ručí platiteľ poplatku, ktorým je
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").
16

3/ Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku mestu ručí platiteľ.
4/ Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 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 pri plnení ohlasovacej
povinnosti podľa § 49 tohto nariadenia.
§ 48
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 47 odsek 1
tohto nariadenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť
zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.
§ 49
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 § 47 ods. 1 písm. b/ alebo písm. c/ tohto nariadenia
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. Ak poplatník súčasne
požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 52 tohto nariadenia doloží aj
doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 47 ods.4
tohto nariadenia.
c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 51 tohto nariadenia, spolu s ohlásením
predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje. V prípade odvozu komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu veľkoobjemovými kontajnermi poplatník doloží
hmotnosť uloženého odpadu dokladom o uložení odpadu, ktorý mu vydal
prevádzkovateľ skládky. V prípade, že má poplatník dohodu o ukladaní odpadu
s Technickými službami mesta Brezna doklad o uložení odpadu za poplatníka doložia
Technické služby.
2/ Ohlásenie je poplatník podľa tohto nariadenia povinný podať na tlačivách, ktoré sú
prílohou nariadenia vždy, ak došlo k zmene už ohlásených údajov.
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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.
§ 50
Sadzba poplatku
1/ Sadzba poplatku je 1,50 Sk za osobu a kalendárny deň u poplatníkov uvedených v § 47
ods. 1 písm.a/ tohto nariadenia.
2/ V jednotlivých častiach mesta na ul. Dvoriská, Hlboká, Hliník od autobusovej zastávky
SAD, Kôšikovo, Kozlovo, Kriváň, Jelšová, Krátka, Lúčky, Pestovateľská, Šiašovo, Zúbrik,
respektíve tam, kde nechodí pravidelná linka odvozu odpadu je sadzba poplatku 0,75 Sk
za osobu a kalendárny deň u poplatníkov uvedených v § 47 ods. 1 písm.a/ tohto nariadenia.
Technické služby mesta im pristavia 1-krát za štvrťrok veľkoobjemový kontajner
v zmysle § 6 ods.4 písm.c) VZN mesta Brezna o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi č.104/2004.
3/ Sadzba poplatku u poplatníkov uvedených v § 47 ods. 1 písm. b/ a c/ tohto nariadenia
u ktorých je zavedený množstvový zber v zmysle § 6 ods.5 VZN mesta Brezna o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi č.104/2004 je:
a/ u 110 litrových kuka nádob 0,83 Sk/L
b/ u 1 100 litrových kontajnerov 0,22 Sk/L
c/ u veľkoobjemových kontajnerov /VOK/ 1,89 Sk/Kg
§ 51
Určenie poplatku
1/ Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka (ďalej len „určené obdobie“).
2// Poplatok na určené obdobie sa určuje ako
a/ súčin sadzby poplatku uvedenej v § 50 ods.1, 2 tohto nariadenia a počtu kalendárnych
dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 47 ods.1
písm.a/ nariadenia v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých
nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
b/ súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby podľa § 50 ods.3 písm. a/,b/
nariadenia, ktorú poplatník uvedený v § 47 ods. 1 písm. b/ a c/ užíva v súlade so
zavedeným množstvovým zberom komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
c/ súčin sadzby podľa § 50 ods.3 písm. c/ a hmotnosti komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu, ktorú poplatník uvedený v § 47 ods. 1 písm. b/ a c/ užíva v súlade so
zavedeným množstvovým zberom komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
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§ 52
Zníženie a odpustenie poplatku
1/ Mesto poplatok zníži:
a/ o 20% poplatníkom v bytových domoch za aktívne triedenie odpadu pri využití
kontajnerov na separovanie komunálneho odpadu minimálne na 70%.
b/ o 20% poplatníkom v rodinných domoch za aktívne triedenie odpadu pri zapojení sa
do separácie komunálneho odpadu minimálne na 70% 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.
c/ o 30% občanom starším ako 62 rokov,
d/ o 50% študentom SŠ, VŠ prechodne bývajúcim mimo mesta na základe potvrdenia
o návšteve školy v inom meste, ktoré je poplatník povinný dokladať každoročne počas
celého štúdia. V prípade, že študent SŠ,VŠ navštevuje 1.ročník od septembra kalendárneho
roka a do septembra sa zdržiaval na trvalom pobyte táto úľava sa neposkytne.
e/ o 50% občanom držiteľom preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím.
Nárok na zníženie doloží poplatník fotokópiou platného preukazu ZŤP, ZŤP/S.
f/ o 50% občanom, ktorí sa nezdržujú na trvalom pobyte v meste z dôvodu zamestnania
v inej obci, kde budú aj prechodne ubytovaný a budú mať vybavený aj prechodný pobyt.
g/ o 70% fyzickým osobám, ktoré nemajú v meste trvalý alebo prechodný pobyt, ale sú na
území mesta oprávnené užívať alebo užívajú byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo
jej časť, alebo objekt ktorý nieje 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.
2/ Nárok na zníženie poplatku je poplatník povinný dokladovať do 28.februára
kalendárneho roka. Občania, ktorým bude vydaný preukaz ZŤP, ZŤP/S po 28.februári
majú nárok na zníženie poplatku až v nasledujúcom kalendárnom roku.
Správca dane poskytne len jeden druh zníženia.
3/ Mesto poplatok 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 trestu a podobne.
4/ Ako preukazné podklady mesto určuje potvrdenie zamestnávateľa, školy, iných štátnych
orgánov, obecných úradov, ubytovacieho zariadenia a pod. preukazujúce neprítomnosť
v SR, meste z dôvodu zamestnania v inej obci. Skutočnosti oprávňujúce k odpusteniu
poplatku poplatník doloží spolu s tlačivom k ohlasovacej povinnosti do 30 dní odkedy
nastala skutočnosť pre ktorú poplatník žiada poplatok odpustiť.
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§ 53
Vyrubenie poplatku
1/ Poplatok vyrubí mesto platobným výmerom, a ak poplatník preukáže, že využíva
množstvový zber a poplatok zaplatí v lehotách ustanovených v § 54 odsek 2, 3 tohto
nariadenia mesto poplatok nevyrubí platobným výmerom.
2/ Ak mesto samo alebo na základe ohlásenia podľa § 49 nariadenia 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.
§ 54
Splatnosť poplatku
1/ Splatnosť poplatku pre poplatníka podľa § 47 ods.1/ písm. a/ je určená takto:
a/ poplatok do 600,-Sk je splatný naraz do 31.mája príslušného kalendárneho roka.
Ak takáto poplatková povinnosť vznikla po 31.máji kalendárneho roka je splatná do 15
dní od doručenia platobného výmeru.
b/ poplatok nad 600,-Sk je splatný v dvoch rovnakých splátkach: I. splátka do 31.mája,
II. splátka do 30.septembra príslušného kalendárneho roka. Ak takáto poplatková
povinnosť vznikla po 31.máji kalendárneho roka je splatná do 15 dní od doručenia
platobného výmeru.
2/ Splatnosť poplatku pre poplatníka podľa § 47 ods.1/ písm. b/,c/ kde je sadzba poplatku
v zmysle § 50 ods.3/ písm. a/,b/ je určená takto:
a/ poplatok do 5000,-Sk je splatný naraz do 31.marca príslušného kalendárneho roka,
Ak takáto poplatková povinnosť vznikla po 31.marci kalendárneho roka je splatná do
30 dní od jej vzniku.
b/ poplatok nad 5000,-Sk je splatný v štyroch rovnakých splátkach:
I. splátka do 31.marca,
II. splátka do 30.júna ,
III. splátka do 30.septembra,
IV. splátka do 15.decembra príslušného kalendárneho roka.
Ak takáto poplatková povinnosť vznikla po 31.marci kalendárneho roka splátky
primerane určí správca poplatku.
3/ Splatnosť poplatku pre poplatníka podľa § 47 ods.1/ písm. b/,c/ kde je sadzba poplatku
v zmysle § 50 ods.3/ písm. c/ je určená takto:
Poplatok je splatný naraz do 30 dní po uložení komunálneho odpadu.
4/ Ak poplatník podľa § 47 ods.1/ písm. b/,c/ nezaplatí poplatok v lehotách podľa § 54
ods.2/ a 3/ tohto nariadenia správca poplatku vyrubí poplatok platobným výmerom
so splatnosťou 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.
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IX. časť
Spoločné ustanovenia
§ 55
Správa dane
1/ Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva mesto Brezno prostredníctvom
primátora mesta a poverených zamestnancov mesta Brezna.
2/ Správca dane neposkytne zníženie dane alebo poplatku podľa tohto nariadenia v
prípade, ak zistí, že daňovník má nedoplatky na miestnych daniach, alebo miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo zistí, že nemá priznanú
niektorú miestnu daň alebo poplatok.
§ 56
Rozpočtové určenie miestnych daní
1/ Výnos z daní podľa § 1 ods. 2 a poplatku podľa § 1 ods. 3 tohto nariadenia vrátane
výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k týmto daniam a poplatku sú
príjmom rozpočtu mesta Brezna, ktoré je správcom dane.
2/ 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 v znení neskorších predpisov a zákon č. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
§ 57
Zaokrúhľovanie
1/ Základ dane podľa § 3 tohto nariadenia sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.
2/ Daň, splátka dane a pomerná časť dane a poplatok sa zaokrúhľujú na celé koruny nahor.
§ 58
Spôsoby platenia
Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady možno
platiť:
a/ prevodom z účtu vedeného v banke na účet správcu dane č.ú. 2002791028/5600
b/ poštovým poukazom na účet správcu dane uvedený v § 58 písm a/ nariadenia.
c/ do pokladne správcu dane pri platbách do 10.000 Sk.
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X. časť
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
§ 59
Záverečné ustanovenia
1/ Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č.11/2005 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na zasadnutí dňa 13.12.2005
uznesením číslo 187/2005.
2/ Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa
16.12.2005 a účinnosť nadobúda 15-tym dňom od vyvesenia.
3/ Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší: VZN č.103/2004 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Dodatok
č.1 k VZN č.103/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.

V Brezne, dňa 14.12.2005

.........................................
Ing. Jaroslav Demian
primátor mesta
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Mestský úrad Brezno – Nám. M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno

Fyzická osoba

Evidenčné číslo: .........................

( § 47 ods. 1 písm.a/ nariadenia )

(vyplní mestský úrad)

Ohlásenie
k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle § 47
ods.1 písm. a/ VZN mesta Brezna č.11/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady( ďalej len “nariadenie”).
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 “).
Meno a priezvisko poplatníka :

1.

Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:

č. bytu:_____

Adresa prechodného pobytu:

č. bytu: _____

Počet kalendárnych dní

Identifikačné údaje iných osôb na rovnakej adrese, za ktoré sa plnia povinnosti poplatníka podľa
§ 47 ods.4 nariadenia :
Meno a priezvisko

dátum narodenia

počet kalendárnych dní na trvalom, prechod.pobyte
resp. počet kalendárnych dní počas ktorých sa
nehnuteľnosť užíva

2.
3.
4.
5.
6.
v prípade potreby ďaľšie osoby dopíšte na prílohu

Dátum:

Podpis poplatníka:

Poplatník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za
prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.
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Mestský úrad Brezno – Nám. M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno

Právnická osoba

Evidenčné číslo: .........................

( § 47 ods. 1 písm.b/ nariadenia )

(vyplní mestský úrad)

Ohlásenie
k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle § 47
ods.1 písm. b/ VZN mesta Brezna č. 11/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady( ďalej len “nariadenie”).
Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta na iný účel ako na podnikanie.
Názov alebo obchodné meno:
Sídlo alebo miesto podnikania:
Identifikačné číslo (IČO) :
Počet nádob 110 L

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

Počet odvozov v roku

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

Stanovište nádoby, (nádob) ulica
Počet nádob 1 100 L

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

Počet odvozov v roku

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

Stanovište nádoby, (nádob) ulica
Počet veľkoobjemových kontajnerov VOK

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

Počet odvozov v roku

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

Stanovište VOK-u, ulica

Dátum:

Podpis poplatníka:

Telefón:

Poplatník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za
prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.
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Mestský úrad Brezno – Nám. M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno

Podnikateľ

Evidenčné číslo: .........................

( § 47 ods. 1 písm.c/ nariadenia )

(vyplní mestský úrad)

Ohlásenie
k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle § 47
ods.1 písm. c/ VZN mesta Brezna č.11/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady( ďalej len “nariadenie”).
Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta na účel podnikania.
Názov alebo obchodné meno:
Sídlo alebo miesto podnikania:
Identifikačné číslo (IČO) :
Počet nádob 110 L

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

Počet odvozov v roku

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

Stanovište nádoby, (nádob) ulica
Počet nádob 1 100 L

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

Počet odvozov v roku

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

Stanovište nádoby, (nádob) ulica
Počet veľkoobjemových kontajnerov VOK

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

Počet odvozov v roku

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

Stanovište VOK-u, ulica

Podpis poplatníka:

Dátum:
Telefón:

Poplatník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a
zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných
údajov.

Telefón:
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