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I. ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Účel nariadenia
Týmto nariadením sa ukladá miestna daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za
ubytovanie, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje ( ďalej len daň ), určuje
sa sadzba dane, stanovuje sa spôsob preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani,
podrobnosti oznamovacej povinnosti, oslobodenie od dane a spôsob vyberania a platenia dane.

II. ČASŤ
Daň za psa
§2
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, prípadne že sa
jedná o psa so špeciálnym výcvikom, ak ho vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.
§3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo držiteľom psa,
ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§4
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§5
Sadzba dane
1/ Ročná sadzba dane za jedného psa na kalendárny rok sa stanovuje nasledovne:
a/ za psa chovaného v rodinnom dome a priľahlom pozemku
500,-Sk
b/ za psa chovaného v záhradnej chatke, chate a priľahlom pozemku je
700,-Sk
c/ za psa chovaného v bytovom dome
1500,-Sk
d/ za psa chovaného v ostatnej stavbe, v stavbe na podnikanie a priľahlom pozemku je 700,-Sk
e/ za psa chovaného na pozemkoch využívaných na podnikanie je
700,-Sk
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2/ Takto určená sadzba dane platí aj za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1/ Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 2 ods.1 nariadenia.
2/ Daňová povinnosť zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník
už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§7
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie a platenie dane
1/ Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo
dňa vzniku daňovej povinnosti.
2/ Správca dane vyrubí daň v prvom zdaňovacom období platobným výmerom. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3/ V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia.
4/ 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.
5/ Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník túto skutočnosť
písomne oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca
dane vráti daňovníkovi pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré
bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote
zánik daňovej povinnosti neoznámi.
§8
Oslobodenie od dane
Správca dane ustanovuje, oslobodenie od dane pre vlastníkov alebo držiteľov psa chovaného
v rodinnom dome 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.

III. ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva
§9
Predmet dane
1/ Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2/ Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta Brezna.
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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 motorového
vozidla na vyhradenom mieste.
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.
§ 10
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 11
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva
v m2 .
§ 12
Sadzba dane
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 6.- Sk,
b/ zariadenia na poskytovanie služieb, za umiestnenie stavebného zariadenia je 10.- Sk,
c/ zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií je 12.- Sk,
d/ typizovanej prenosnej sklápacej garáže je 1,60 Sk,
e/ trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste je 0,80 Sk,
f/ prenosného informačného zariadenia je 4.- Sk.
g/ dočasné letné terasy stravovacích a občerstvovacích zariadení:
- terasy umiestnené na Námestí gen. M.R.Štefánika je 2.- Sk
- terasy umiestnené v ostatných častiach mesta 1,50 Sk
§ 13
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1/ Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom ukončenia užívania verejného priestranstva.
2/ Ku dňu ukončenia užívania verejného priestranstva je daňovník povinný verejné priestranstvo
uviesť do pôvodného stavu.
3/ Ak daňovník bude mať vydané povolenie k osobitnému užívaniu verejného priestranstva na dobu
neurčitú, je povinný správcovi dane písomne oznámiť ukončenie užívania. Pokiaľ deň zániku
pripadne na sobotu, nedeľu, alebo sviatok, je daňovník povinný oznámiť správcovi dane ukončenie
užívania v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna.
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§ 14
Oznamovacia povinnosť
1/ Daňovník je povinný správcovi dane písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného
priestranstva, a to 3 dni pred začatím užívania. Vo výnimočných prípadoch najneskôr v deň, v
ktorom sa má užívanie verejného priestranstva realizovať.
2/ V písomnom oznámení podanom podľa ods. 1 je daňovník povinný uviesť dobu počas ktorej
bude užívať verejné priestranstvo s presne vyznačeným dňom začatia a dňom ukončenia užívania,
prípadne s údajom, že užívanie požaduje na dobu neurčitú. Taktiež je povinný v tomto oznámení
uviesť všetky skutočnosti, ktoré majú, alebo môžu mať vplyv na výšku stanovenej dane.
3/ Pokiaľ sa u daňovníka počas užívania verejného priestranstva vyskytnú skutočnosti ktoré majú,
alebo môžu mať vplyv na výšku vyrubenej dane, je daňovník povinný bezodkladne, najneskôr do 3
dní od ich vzniku tieto skutočnosti písomne oznámiť správcovi dane.
§ 15
Vyrubovanie a platenie dane
1/ Správca dane vyrubí daň platobným výmerom.
2/ Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3/ Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo
dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré
bola zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik
daňovej povinnosti neoznámi.
§ 16
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/ Daňovník, ktorý má v záujme užívať verejné priestranstvo spôsobom uvedeným v ods.1, je
oprávnený uplatniť si nárok na oslobodenie od tejto dane písomnou žiadosťou adresovanou
správcovi dane, v ktorej musí uviesť minimálne meno a priezvisko a adresu trvalého bydliska,
pokiaľ je žiadateľom fyzická osoba, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je
žiadateľom právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ. Žiadateľ je ďalej v žiadosti
o oslobodenie povinný uviesť dobu, miesto a účel osobitného užívania verejného priestranstva z
niektorého z dôvodov uvedených v ods. 1. a k žiadosti priložiť fotokópiu povolenia k osobitnému
užívaniu verejného priestranstva.
3/ Žiadosť o oslobodenie je daňovník povinný doručiť správcovi dane najneskôr v termíne podľa
§ 14 ods. 1 tohto nariadenia. Správca dane na neskôr podané žiadosti nebude prihliadať.
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IV. ČASŤ
Daň za ubytovanie
§ 17
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom
zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania, ktorých kategorizáciu určuje osobitný
predpis1 (ďalej len „zariadenie“).
§ 18
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 19
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 20
Sadzba dane
Sadzba dane je 10.- Sk na osobu a prenocovanie.
§ 21
Vyberanie dane
1/ Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
2/ Platiteľ dane je povinný na účely dane za ubytovanie viesť preukaznú písomnú evidenciu formou
knihy hostí, resp. ubytovaných, alebo formou elektronickej evidencie na vhodnom počítačovom
zariadení, vrátane zálohy tejto evidencie. Evidencia 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) dátumu príchodu a dátumu odchodu daňovníka;
e) počet prenocovaní.
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 za príslušný štvrťrok odovzdať
správcovi dane do 10. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po príslušnom štvrťroku, a to

1 vyhlášky MH SR č.419/2001 Z.z. ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a kvalifikačné znaky na ich

zaraďovanie do tried.
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v písomnom vyhotovení. Platiteľ je zároveň v tejto lehote povinný vybranú daň uhradiť správcovi
dane.
5/ Platiteľ dane je povinný každému daňovníkovi na jeho požiadanie vydať písomné potvrdenie
o zaplatení dane za ubytovanie, ktoré musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
a) meno a priezvisko a číslo občianskeho preukazu daňovníka;
b) dátum pobytu daňovníka v ubytovacom zariadení vrátane počtu prenocovaní;
c) sumu zaplatenej dane;
d) názov prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia;
e) meno, priezvisko a podpis zamestnanca platiteľa dane príp. inej na to oprávnenej osoby,
ktorá potvrdenie vystavila.
6/ Platiteľ dane je povinný oznamovať správcovi dane všetky skutočnosti, ktoré majú za následok
vznik alebo zánik povinností platiteľa dane podľa tohto nariadenia.

V. ČASŤ
Daň za predajné automaty
§ 22
Predmet dane
1/ Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu
a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „predajné automaty“).
2/ Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú lístky verejnej dopravy.
§ 23
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 24
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 25
Sadzba dane
Sadzba dane je 1 200.- Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok.
§ 26
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.
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V písomnom oznámení uvedie údaje na identifikáciu predajného automatu uvedené v § 29, ods. 1
tohto nariadenia.
3/ Správca dane vedie evidenciu predajných automatov, ktorých prevádzkovatelia sú podľa tohto
ustanovenia nariadenia oslobodení od dane za predajné automaty.
§ 27
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom
ukončenia ich prevádzkovania.
§ 28
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1/ Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti.
2/ Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
2/ V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31.januára bežného 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, správca dane vráti pomernú časť dane
za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej
časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
4/ Písomné oznámenie daňovníka podľa odseku 1 a 3 musí obsahovať nasledovné náležitosti:
a) daňovník – fyzická osoba: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo;
b) daňovník – právnická osoba: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo;
c) počet prevádzkovaných predajných automatov;
d) údaje uvedené v ustanovení § 29 ods.1 tohto nariadenia.
§ 29
Evidenčná povinnosť
1/ Daňovník je pre účely dane za predajné automaty povinný viesť evidenciu v písomnej alebo
elektronickej podobe, ktorá musí obsahovať o každom predajnom automate tieto údaje:
a/ názov a druh predajného automatu;
b/ doklad o nadobudnutí predajného automatu na účely prevádzkovania;
c/ počet prevádzkovaných predajných automatov určitého druhu;
d/ výrobné číslo alebo evidenčné číslo predajného automatu, rok výroby;
e/ zoznam tovarov, ktoré predajný automat určitého druhu vydáva;
f/ miesto umiestnenia predajného automatu;
g/ dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzkovania predajného automatu;
h/ dátum skončenia prevádzkovania predajného automatu.
2/ Údaj uvedený v ods. 1 písm. h je daňovník povinný zaevidovať najneskôr v deň skončenia
prevádzkovania predajného automatu.
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3/ Daňovník je povinný viditeľne označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto
údajov:
a) daňovník - fyzická osoba: obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo;
b) daňovník - právnická osoba: obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo;
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania predajného automatu;
d) miesto umiestnenia automatu;
e) výrobné alebo evidenčné číslo predajného automatu.

VI. Časť
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 30
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.
§ 31
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§ 32
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 33
Sadzba dane
Sadzba dane je 3 000.- Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 34
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká
dňom ukončenia ich prevádzkovania.
§ 35
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1/ Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo
dňa vzniku daňovej povinnosti.
2/ Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
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3/ V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
4/ Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na
vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti
neoznámi.
5/ Písomné oznámenie daňovníka podľa odseku 1 a 3 musí obsahovať nasledovné náležitosti:
a) daňovník - fyzická osoba: obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo;
b) daňovník - právnická osoba: obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo;
c) počet prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov;
d) údaje uvedené v ustanovení § 36 odsek 1 tohto nariadenia.
§ 36
Evidenčná povinnosť
1/ Daňovník je na účely dane za nevýherné hracie prístroje povinný viesť evidenciu v písomnej
alebo elektronickej forme, ktorá musí obsahovať o každom nevýhernom hracom prístroji tieto
údaje:
a/ názov a druh nevýherného hracieho prístroja;
b/ počet prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov;
c/ výrobné číslo alebo evidenčné číslo nevýherného hracieho prístroja, rok výroby;
d/ miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja;
e/ dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja;
f/ dátum skončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.
2/ Údaj uvedený v ods.1 písm. f, je daňovník povinný zaevidovať najneskôr v deň skončenia
prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.
3/ Daňovník je povinný viditeľne označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením
týchto údajov :
a) daňovník - fyzická osoba: obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo;
b) daňovník - právnická osoba: obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo;
c/ dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania;
d/ miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja;
e/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja, alebo evidenčné číslo nevýherného
hracieho prístroja.
VII. ČASŤ

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 37
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím všetkých daní upravených týmto nariadením je kalendárny rok.
§ 38
Správa dane
1/ Správu daní vykonáva správca dane.
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2/ V konaní vo veciach dane sa postupuje podľa Zákona č.511/1992 Z.b. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.
§ 39
Platenie dane
Daň možno zaplatiť jedným z nasledovných spôsobov:
a) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane
b) poštovou poukážkou
c) v hotovosti do pokladne správcu dane
§ 40
Úprava ostatných vzťahov
V prípadoch, ktoré nie sú upravené týmto nariadením, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov.
§ 41
Zrušovacie ustanovenia
Týmto nariadením sa vrátane nadpisov zrušuje, III. až VII. a IX. a X. časť Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Brezno č.11/2005.
§ 43
Účinnosť nariadenia
1/ Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č.7/2007 o dani za psa, za užívanie verejného
priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na zasadnutí
dňa 11.12.2007 uznesením číslo 199/2007.
2/ Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa 14.12.2007
a účinnosť nadobúda 1.1.2008.
V Brezne dňa: 14.12.2007

