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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna sa podľa § 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení :
Čl. I.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN-12/2012 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto:
1. § 7 vrátane nadpisu znie :
§7
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1) Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť daňovému subjektu, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia ak :
daňový subjekt písomne požiada správcu dane o vrátenie preplatku a určí spôsob vrátenia
preplatku, t.j. poštovou poukážkou alebo prevodom na účet vedený v peňažnom ústave,
s uvedením čísla účtu a označenia peňažného ústavu,
správca dane nemôže daňový preplatok použiť podľa § 55 ods. 6 , 7 zákona č. 563/2009
Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
zánik povinnosti platiť poplatok daňový subjekt preukáže správcovi dane dokladom, ktorý
priloží k žiadosti o vrátenie preplatku.

-

-

-

Dokladom preukazujúcim zánik povinnosti platiť poplatok je najmä :
-

právoplatné rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu vlastníctva k nehnuteľnosti v
prospech inej osoby,
doklad, na základe ktorého zaniká právo užívať nehnuteľnosť na území mesta Brezno,
doklad o prihlásení sa na trvalý pobyt mimo mesta Brezno,
doklad o odhlásení sa z prechodného pobytu v meste Brezno,
doklad o ukončení podnikateľskej činnosti na území mesta Brezno,
doklad o zrušení prevádzky na území mesta Brezno,
doklad o ukončení činnosti právnickej osoby založenej na iný účel ako na účel podnikania
na území mesta Brezno.

2) Správca dane na základe písomnej žiadosti daňového subjektu poplatok zníži podľa najnižšej
zákonnej sadzby za obdobie , za ktoré daňový subjekt preukáže dokladom, že sa viac ako 90
dní počas príslušného zdaňovacieho obdobia nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta
Brezno a to :
- daňovému subjektu , ktorý z dôvodu štúdia na strednej škole, vysokej škole, prípadne inej
škole je ubytovaný v inej obci na území Slovenskej republiky,
- daňovému subjektu , ktorý je prechodne ubytovaný v inej obci na území Slovenskej
republiky z dôvodu výkonu práce,
- daňovému subjektu, ktorý je prihlásený na prechodný pobyt v inej obci na území
Slovenskej republiky.
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Dokladom preukazujúcim skutočnosti nevyhnutné pre zníženie poplatku je najmä :
-

-

-

potvrdenie vzdelávacieho zariadenia o štúdiu v inej obci na území Slovenskej republiky,
ktoré je daňový subjekt povinný dokladať každoročne počas celého štúdia, ku ktorému
priloží aj doklad o ubytovaní , s uvedením obdobia, počas ktorého sa zdržiava alebo
zdržiaval mimo územia mesta Brezno,
potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci na území Slovenskej republiky počas
príslušného zdaňovacieho obdobia s uvedením obdobia, počas ktorého prechodný pobyt
trvá alebo trval,
potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce v inej obci na území
Slovenskej
republiky počas príslušného zdaňovacieho obdobia , vrátane dokladu preukazujúceho
ubytovanie
v
mieste výkonu práce (vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie
o prechodnom ubytovaní, nájomná zmluva, úhrada nájmu za ubytovanie a pod.) s
uvedením obdobia, počas ktorého sa daňový subjekt zdržiava alebo zdržiaval mimo
územia mesta Brezno.

3) Správca dane na základe písomnej žiadosti daňového subjektu poplatok odpustí za obdobie, za
ktoré daňový subjekt preukáže dokladom, že sa viac ako 90 dní počas príslušného
zdaňovacieho obdobia nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Brezno a to :
-

daňovému subjektu,
daňovému subjektu,
zariadení,
daňovému subjektu,
daňovému subjektu,

ktorý býva, študuje alebo pracuje v zahraničí,
ktorý je vo výkone trestu odňatia slobody , vo väzbe , v reedukačnom
ktorý bol umiestnený v zariadení sociálnych služieb,
ktorý bol umiestnený v zdravotníckom zariadení.

Dokladom preukazujúcim skutočnosti nevyhnutné pre odpustenie poplatku je najmä :
-

potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru resp. o výkone práce v zahraničí
(nie pracovná zmluva ),
potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí o trvaní pracovného pomeru
resp. o výkone práce v zahraničí (nie pracovná zmluva ),
potvrdenie vzdelávacieho zariadenia o štúdiu v zahraničí,
potvrdenie príslušného úradu o pobyte v zahraničí (rezidentské povolenie, úrad
prihlasovania obyvateľstva),
potvrdenie zdravotníckeho zariadenia o umiestnení daňového subjektu v tomto zariadení,
potvrdenie zariadenia sociálnych služieb o umiestnení daňového subjektu v tomto
zariadení,
potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
potvrdenie o výkone väzby,
potvrdenie o umiestnení daňového subjektu v reedukačnom zariadení.

4) Doklady podľa § 7 ods. 2 a 3 tohto nariadenia musia byť vystavené tak , aby z ich obsahu bola
zrejmá neprítomnosť daňového subjektu na území mesta Brezno počas príslušného
zdaňovacieho obdobia, ktorá zakladá jeho nárok na zníženie resp. odpustenie poplatku a nie je
možné ich nahradiť čestným vyhlásením. V prípade, že tieto doklady nie sú vyhotovené
v štátnom jazyku alebo českom jazyku, je potrebné k dokladu priložiť voľný preklad a na
výzvu správcu dane je daňový subjekt povinný predložiť ich originál.
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5) Ak daňový subjekt nepredloží správcovi dane žiadosť o zníženie poplatku a doklady podľa § 7
ods. 2 tohto nariadenia najneskôr do 15. novembra príslušného zdaňovacieho obdobia , nárok
na zníženie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká.
6) Ak daňový subjekt nepredloží správcovi dane žiadosť o odpustenie poplatku a doklady podľa §
7 ods. 3 tohto nariadenia najneskôr do 15. decembra príslušného zdaňovacieho obdobia , nárok
na odpustenie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká.
7) V žiadosti podľa § 7 ods. 2 a 3 je daňový subjekt povinný určiť spôsob vrátenia preplatku ,
t.j. poštovou poukážkou alebo prevodom na účet vedený v peňažnom ústave, s uvedením čísla
účtu a označenia peňažného ústavu .

Čl. II
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
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