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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna sa na základe ustanovenia § 4 ods.1 a § 6 ods.1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:

Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN –14/2008 o dani za psa, za užívanie
verejného priestranstva, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje sa mení a dopĺňa
takto:
1. V § 5 sa ods.1 nahrádza novým znením:
„Ročná sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok sa stanovuje nasledovne:
a) za psa chovaného v bytovom dome
49,79 euro
b) za psa chovaného na pozemkoch využívaných na podnikanie
26 euro
c) za psa chovaného v záhradnej chatke, chate a priľahlom pozemku
26 euro
d) za psa chovaného v ostatnej stavbe, v stavbe na podnikanie
a priľahlom pozemku
26 euro
e) za druhého a ďalšieho psa chovaného v rodinnom dome
a priľahlom pozemku
19 euro“.
2. V § 9 sa ods.3 nahrádza novým znením:
„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.“.
3. V § 9 sa ods.3 nahrádza novým znením:
„ Osobitným užívaním verejného priestranstva na účely tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa rozumie aj umiestnenie prenosného informačného zariadenia, umiestnenie
prenosnej sklápacej garáže, trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste,
umiestnenie iného zariadenia“ .
4. § 12 Sadzba dane, znie:
„Sadzba dane za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý
aj začatý deň, za umiestnenie:
a) skládky materiálu, skládky tuhých palív
0,21 eura
b) zariadenia na poskytovanie služieb, za umiestnenie stavebného zariadenia 0,36 eura
c) zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií
0,43 eura
d) typizovanej prenosnej sklápacej garáže
0,05 eura
e) trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste
0,02 eura
f) prenosného informačného zariadenia a iného zariadenia
0,14 eura
g) dočasné letné terasy stravovacích a občerstvovacích zariadení:
- terasy umiestnené na južnej strane Námestia gen. M.R.Štefánika
0,06 eura
- terasy umiestnené na severnej strane Námestia gen. M.R.Štefánika
0,00 eura
- terasy umiestnené v ostatných častiach mesta
0,05 eura
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5. V § 13 ods.1, znie:
„Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva“.
6. V § 16 sa ods. 4 nahrádza novým znením:
„Správca dane zníži na základe žiadosti daň o 15% daňovníkom, ktorí sú zdravotne
ťažko postihnutí alebo ktorí sa trvale starajú o takto postihnutého člena svojej rodiny,
ktorý s nimi žije v spoločnej domácnosti a sú vlastníkmi prenosnej sklápacej garáže alebo
požiadali o trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste a sú držiteľmi
preukazu ZŤP alebo ZŤP/S. Žiadosť o zníženie dane je daňovník povinný predložiť
správcovi dane každoročne do 31. januára a doložiť ju kópiou platného preukazu ZŤP
alebo ZŤP/S, alebo do 30 dní odo dňa začatia osobitného užívania verejného
priestranstva.“ .
7. V § 16 sa ods. 5 vypúšťa.
8. V § 20 sa slová „39,83 eur (1200 Sk)“ nahrádzajú slovami: „45 eur“.
9. V § 33 ods.1 znie: „Správu daní vykonáva Mesto Brezno (ďalej len „správca dane“).“.

Čl. II
Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Brezno nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

