Obecné zastupiteľstvo v Brezovičke na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
a zákona SNR č.582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady vydáva toto:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
Č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len poplatok“)

I. Druhy miestnych daní
Obec Brezovička na svojom území 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 nevýherné hracie prístroje.
Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len "poplatok").

Daň z nehnuteľností
(1) Sadzby dane
Ročná sadzba dane z pozemkov:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
trvalé trávne porasty
b/ záhrady
c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
e/ stavebné pozemky

1,25 %
1,25 %
0,6 %
0,6 %
1,25 %
0,6 %

Ročná sadzba dane zo stavieb:
a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu
0,06 €
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,06 €
c/ chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
0,22 €

d/ samostatne stojace garáže
0,20 €
e/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
0,55 €
f/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
0,55 €
g/ ostatné stavby neuvedené
0,06 €
(2) Príplatok za podlažie
Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách príplatok za každé ďalšie
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia v sume 0,04 € za každý aj začatý
m2 zastavanej plochy.

Daň za psa
(1) Sadzba dane
Sadzba dane za psa je 7 € za jedného psa nad 6 mesiacov veku.

Daň za užívanie verejného priestranstva
(1) Predmet dane
Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú najmä miestne
komunikácie, chodníky, parkoviská, miestna zeleň, parky, ihriská, a pod., teda
všetky verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Brezovička.
Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie –
zastavenie motorového vozidla v obci Brezovička sú najmä krajnice miestnych
komunikácií.
Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predaja tovaru,
b/ umiestnenie stavebného zariadenia
c/cirkus lunapark a iné atrakcie
d/ umiestnenie skládky stavebného materiálu, palivového dreva a uhlia,
poľnohospodárskej techniky a iných zariadení
e/ trvalé parkovanie vozidla.
(2) Sadzba dane
Sadzby za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň sú:
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a tovaru
0,50 €/m2/deň
b/ umiestnenie stavebného zariadenia
1 €/m2/deň
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c/ cirkus lunapark a iné atrakcie
2 €/m2/deň
d/ umiestnenie skládky stavebného materiálu , palivového dreva a uhlia ,
poľnohospodárskej techniky a iných zariadení
1 €/m2/deň
e/ trvalé parkovanie vozidla
1 €/m2/deň

Daň za ubytovanie
(1) Sadzba dane
Sadzba dane z ubytovania je 0,50 € na osobu a noc.
(2) Povinnosti prevádzkovateľa ubytovania
Prevádzkovateľ ubytovania vedie evidenciu ubytovaných. Kniha
ubytovaných musí byť vedená v zviazanom zošite. V knihe ubytovaných platiteľ
vedie najmenej tieto údaje:
a) meno a priezvisko ubytovaného
b) číslo dokladu totožnosti
c) miesto trvalého pobytu
d) dátum príchodu, odchodu, počet prenocovaní
e) výšku a dátum zaplatenej dane.
O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad
s predpísanými náležitosťami.
(3) Vyberanie a platenie dane
Prevádzkovateľ je povinný predložiť správcovi dane do 30.6. a do 31.12.
príslušného kalendárneho roka písomné vyúčtovanie zaplatenej dane a knihu
ubytovaných. Daň je splatná do 15 dní od doručenia platobného výmeru
 do pokladne obecného úradu v Brezovičke
 poštovou poukážkou
 prevodom na účet obce Brezovička.

Daň za nevýherné hracie prístroje
(1) Sadzba dane
Sadzba dane je 10 € za 1 hrací prístroj a kalendárny rok.
(2) Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti
správcovi dane do 30 dní od vzniku, zániku daňovej povinnosti.
V oznámení uvedie názov nevýherného hracieho prístroja, stručnú
charakteristiku a dátum začatia prevádzkovania.
Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom
s uvedením týchto údajov:
a) názov firmy, príp. meno podnikateľa
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b) adresa sídla alebo trvalého pobytu
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania

II. Poplatok
(1) Sadzba a určenie poplatku
Sadzba paušálneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad je stanovená
a) 0,033 € v zmysle § 77 ods. 2 písm. a) za osobu a kalendárny deň
b) 0,024 € / l odpadu v zmysle § 77 ods. 2 písm. b) – právnická osoba, ktorá
využíva nehnuteľnosť na inú činnosť ako na podnikanie
c) 0,0091 € za miesto a lôžko a kalendárny deň v zmysle § 77 ods. 2 písm. c) –
podnikateľ prevádzkujúci reštauračné, pohostinské a ubytovacie služby
d) 0,0195 € za zamestnanca a kalendárny deň v zmysle § 77 ods. 2 písm. c) –
podnikateľ s inou činnosťou ako v bode c)
Pri určení výšky poplatku za zamestnanca sa bude vychádzať z priemerného
počtu zamestnancov nezníženého o počet osôb s trvalým pobytom alebo
prechodným pobytom v obci Brezovička.
(2) Zníženie alebo odpustenie dane
Správca dane zníži poplatok podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za
obdobie, za ktoré poplatník preukáže hodnoverným dokladom danú skutočnosť,
že sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce viac
ako 90 dní.
Doklad, ktorý odôvodňuje zníženie alebo odpustenie poplatku a na
základe ktorého poplatník preukáže skutočnosť je najmä:
 potvrdenie o práci v zahraničí od zamestnávateľa alebo agentúry /
pracovná zmluva / pracovné povolenie / doklad, ktorý oprávňuje
poplatníka na prechodný alebo trvalý pobyt v zahraničí
 potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody
 potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnej starostlivosti
 potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danej
obci

III. Spoločné ustanovenia
(1) Vyrubenie a platenie dane
Správu miestnych daní a poplatku vykonáva obec B r e z o v i č k a.
Obec vyrubí daň a poplatok platobným výmerom. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
Dane a poplatok je možné zaplatiť:
a) v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Brezovičke
b) bezhotovostným prevodom na účet v Prima banke, číslo: 3457368001/5600
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IBAN: SK2656000000003457368001
c) poštovou poukážkou na vyžiadanie.

IV. Záverečné ustanovenia
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 tuhý komunálny odpad a drobný stavebný odpad v
znení neskorších predpisov.
Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce B r e z o v i č k a sa
uznieslo Obecné zastupiteľstvo v B r e z o v i č k e a to dňa 11.12.2014 na
základe uznesenia č. 1/38/2014.
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo v B r e z o v i č k e.
Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší všeobecne záväzné nariadenie
Obce Brezovička č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 22.11.2013.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Brezovička dňa: 27.11.2014
Pripomienkovanie do dňa: 7.12.2014
Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Brezovička dňa: 12.12.2014
VZN nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2015
V Brezovičke dňa 11.12.2014

Ing. Alena Kudová
starostka obce
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