Všeobecné záväzné nariadenie
MESTO BREZNO

Číslo: VZN–11/2017
Výtlačok číslo: 1

v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 10/2016
o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:
22.11.2017
Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa :
22.11.2017
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
22.11.2017
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:
2.12.2017
Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
- elektronicky na adresu: vladimir.grlicky@brezno.sk
- faxom na číslo: 0486306262
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
5.12.2017
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní MsZ mesta dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

13.12.2017
15.12.2017
01.01.2018

JUDr. Tomáš Abel, PhD.v.r.
primátor mesta
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I. ČASŤ
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna sa v súlade s § 11 ods.4 písm. g) 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 (ďalej len „zákon“) uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:

Čl. I.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 10/2016 o dani za užívanie verejného
priestranstva a dani za ubytovanie sa dopĺňa a mení nasledovne:
V § 2 ods. 1) za prvou zarážkou sa mení slovné spojenie dočasné letné terasy stravovacích
a reštauračných zariadení za: dočasné sezónne terasy stravovacích a reštauračných zariadení
V § 3 písm. i) sa mení slovné spojenie umiestnením dočasnej letnej terasy stravovacieho alebo
reštauračného zariadenia za: umiestnením dočasnej sezónnej terasy stravovacieho alebo
reštauračného zariadenia
V § 7 sa mení text:
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 0,40 eura na osobu a prenocovanie daňovníka v kempingu a
sadzbu 1,00 euro na osobu a prenocovanie daňovníka vo všetkých ostatných ubytovacích
zariadeniach.

II. ČASŤ

Účinnosť nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2018.
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