VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 9/ 2015
Obce BREZANY o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce B R E Z A N Y
Obec BREZANY, Obecné zastupiteľstvo Brezany
v súlade s ustanovením § 6 odst.2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a ustanoveniami § 7 ods. 5, 6 a 7 § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods.
2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods.2 a 3, § 98 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon“) sa
uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia obce
o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
na území obce BREZANY
č. 9/2015
I. Č A S Ť
ÚVODNÉ USTANOVENIA

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
DAŇ Z POZEMKOV
Čl. 2
(1)Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území
Slovenskej republiky v tomto členení
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé
trávne porasty;
b) záhrady;
c) zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy;
d) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané
vodné plochy;
e) stavebné pozemky

Základ dane

Čl.1

(1) Obecné zastupiteľstvo v Brezanoch podľa § 11
ods.4 písm. d)zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že
v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2016
daň z nehnuteľnosti, miestne dane a miestny poplatok
za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN)
upravuje podmienky určovania a vyberania
z nehnuteľnosti na území obce Brezany .

II.Č A S Ť

MIESTNE DANE

dane

(3) Obec Brezany, ako správca dane na svojom území
ukladá zavádza tieto miestne dane:
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom
dome (ďalej len „daň z bytov“)
d) daň za psa,
e) daň za užívanie verejného priestranstva,
f) daň za nevýherné hracie prístroje,
g) daň za predajné automaty

(4) Miestnym poplatkom, ktorý ukladá obec je
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady(ďalej len „poplatok“).

(3) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených
v ods. 3) písm. d),f),g) a ods. 4 je kalendárny rok.

(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé
trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za
1 m2( príloha č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z., a to:
hodnota v €/m2
0,1955
- orná pôda
0,0381
- trvalé trávnaté porasty
(2) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na
ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za
ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota
pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa zákona č.
382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu
záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky
a ostatné plochy je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemkov za 1 m2 (príloha č. 2 zákona č. 582/2004
Z.z.), a to:
hodnota v € za m2
13,27
- stavebné pozemky
1,32
- záhrady
1.32
- zastavané plochy a nádvoria
1.32
- ostatné plochy
(4) Základom dane z pozemkov podľa § 6 odst. 1
zákona o miestnych daniach, na ktorých sa nachádza

transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci
k predaju tovaru a poskytovania služieb je hodnota
pozemku určená vynásobením skutočnej výmery
transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2
a hodnoty pozemku za 1 m2 pre stavebné pozemky 13,27
€/m2.
Čl. 3
Sadzba dane
(1) Správca dane určuje pre pozemky uvedené v § 6
ods. 1 písm. a) a d) zákona o miestnych daniach na území
obce Brezany ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne
:
- orná pôda, chmeľnice, vinice, trvalé trávne porasty,
ovocné sady 0,80 % zo základu dane
- lesné pozemky 0,60 % zo základu dane.
(2) Správca dane určuje pre pozemky uvedené v § 6
ods. 1 písm. b) a c) zákona o miestnych daniach na území
obce Brezany ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne
:
- stavebné pozemky 0,80 % zo základu dane
- záhrady 0,60 % zo základu dane
- zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy
0,60 % zo základu dane.
Čl. 4
Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane
podľa čl. 2 a ročnej sadzby dane pozemkov podľa čl. 3
tohto VZN.

stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na
skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej
produkcie a stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,300 € chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,250 € na samostatne stojace garáže,
e) 0,250 na stavby hromadných garáží
f) 0,250 na stavby hromadných garáží umiestnených
pod zemou ,
g) 0,320 € na priemyselné stavby a stavby slúžiace
energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavieb na
skladovanie a administratívu,
h) 0,320 € na stavby na ostatnú podnikateľskú
a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu,
i) 0,300 € na ostatné stavby neuvedené v písmenách a)
až h).

(3) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách
pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,050 € za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
(4) Na zaradenie stavby podľa členenia v ods. 1 tohto
VZN je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.
(5) Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane
podľa Čl. 6 a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa Čl. 7
tohto VZN.
(6) Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa
vypočíta podľa ods. (5) zvýšenej o súčin počtu ďalších
podlaží a príplatku za podlažie podľa ods. (3). Pri
viacpodlažných stavbách sa nezapočítava prvé nadzemné
podlažie.

DAŇ ZO STAVIEB

DAŇ Z BYTOV

Čl. 5
Predmet dane
Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno,
alebo viac nadzemných alebo podzemných podlaží,
spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené
pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť,
že stavba nie je užívaná.
Čl. 6

Čl. 8
Predmet dane
(1) Predmetom dane z bytov v bytovom dome,
v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor
nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo
právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

Základ dane
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy
v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na
úrovni najrozsiahlejšej časti stavby, pričom sa do
zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť
strešnej konštrukcie stavby.
Čl. 7
Sadzba dane
(1) Správca dane určuje pre stavby na území obce
Brezany ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý
m2 zastavanej plochy:
a)

0.070 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré
majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,070 € Sk na stavby na pôdohospodársku
produkciu, skleníky, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie,

Čl. 9
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy
bytu alebo nebytového priestoru v m2.
Čl. 10
Sadzba dane
(1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov
a nebytových priestorov za každý aj začatý m2
podlahovej plochy nasledovne :
- 0,070 € za byty v bytových domoch,
- 0.070 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na
podnikateľskú činnosť,
-0,32 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na
podnikateľskú a zárobkovú činnosť;
-0,25 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž

Čl. 11
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Správca dane od dane z pozemkov
oslobodzuje:
a)pozemky, na ktorých sú cintoríny, urnové háje
a rozptylové lúky,
b)pozemky verejne prístupných parkov a športovísk
c)pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi
verejnej doprave
d)močiare, rašeliniská, remízky, háje a vetrolamy
(2) Správca dane od dane zo stavieb a od dane z bytov
oslobodzuje :
a)stavby alebo byty slúžiace školám, školským
zariadeniam, osvetové zariadenia, knižnice.

(5) Ak je vyrubená daň vyššia ako 33 000 €, správca
dane určí platenie tejto dane najmenej v dvoch
rovnomerných splátkach, Splátky dane sú splatné
v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí,
ktorým sa vyrubuje daň.
(6) Dodatočným priznaním k dani z nehnuteľnosti nie je
možné meniť účel využitia stavby.
Prechodné ustanovenia
Ak daňová povinnosť k miestnym daniam, poplatková
povinnosť k poplatku a oznamovacia povinnosť vzniknú
do 31.decembra 2015, postupuje sa podľa predpisov
účinných do 14.októbra 2014.
III. Č A S Ť

Čl. 12
Platenie dane
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Čl. 13
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti vyrubuje správca dane každoročne
podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho
obdobia za celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím
spoločne s daňou za psa, daňou za predajné automaty,
daňou za nevýherné hracie prístroje ak nie je v zákone
ustanovené inak.
(1) Priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný
podať do 31. januára príslušného zdaňovacieho
obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť
k týmto daniam, alebo niektorej z nich podľa stavu
k 1. januáru zdaňovacieho obdobia ak nie je v zákone
ustanovené inak.
(2) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník
nadobudne
nehnuteľnosť
vydražením alebo
dedením, je povinný podať priznanie k dani z
nehnuteľnosti do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti.
(3) Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu
roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa
dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe
právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo
rozhodnutia o dedičstve.
(4) Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením
alebo dedením vyrubí správca dane pomernú časť dane
vydražiteľovi alebo dedičovi , začínajúc mesiacom , v
ktorom vznikla daňová povinnosť , až do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak správca dane
nevyrubil daň vlastníkovi draženej nehnuteľnosti na
príslušné zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru,
vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností
do konca mesiaca, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastník
nehnuteľnosti. Ak správca dane nevyrubil daň
poručiteľovi dedenej nehnuteľnosti na príslušné
zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru, vyrubí
rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľnosti
dedičovi začínajúc mesiacom, v ktorom mu vznikla
daňová povinnosť, až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia.

Daň za psa
Čl. 14
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 a výskumné účely,
b)pes umiestnený v útulku zvierat,
c)pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo
používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZP, alebo
držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom,
ako aj prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba.
Čl. 15
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá
je:
a)vlastníkom psa
b)držiteľom psa, ak sa nedá preukázať kto psa vlastní.
Čl. 16
Základ dane
Základom dane je počet psov.
Čl. 17
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa
7,00 € za jedného psa chovaného v rodinnom dome
a v bytovom dome.
Čl. 18
Oslobodenie od dane
Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa
v celom rozsahu u fyzických osôb v prípade ak
daňovníkom je :
a)nevidomá fyzická osoba;
b)fyzická osoba, ktorá psa získala s útulku po predložení
dokladu preukazujúceho nadobudnutie psa z útulku,
c) fyzická osoba, ktorá je vlastníkom resp. držiteľom
psa, ktorý je registrovaný ako záchranársky pes so
špeciálnym výcvikom. Registráciu je potrebné preukázať
hodnoverným dokladom.

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO
PRIESTRANSTVA
Čl. 19
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie
verejného priestranstva sú ustanovené v § 30 až 36
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov
Čl. 20
Predmet dane

(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva:
a) Miestne a obecné komunikácie v celej svojej dĺžke a
v šírke, chodníky, námestie, parkoviská, verejná
zeleň, športoviská, iné účelové zariadenia a všetky
verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce
v obci Brezany.
b) všetky neknihované parcely v intraviláne obce.
(2) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa
podľa tohto VZN rozumie
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia, predajného
zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku
a iných atrakcií,
c) umiestnenie skládky,
(4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
Čl. 21
Sadzba dane

(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva
v m2 alebo parkovacie miesto.

(6) Správca dane stanovuje sadzbu dane za užívanie
verejného priestranstva
a) 0,20 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného
verejného priestranstva a za každý aj začatý deň,
b) počas poriadania hodových slávností a iných
spoločenských udalostí v obci za umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb a umiestnenie
predajného zariadenia na verejnom priestranstve
nasledovne:
-do 10 m2 suma vo výške 15,00 €/deň
– za každých začatých 10 m2 poplatok vo výške 10,00
€/deň

(7) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania
verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania
verejného priestranstva.

Čl. 22
Náležitosti oznamovacej povinnosti
(1)Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer užívania
verejného priestranstva správcovi dane a to pred začatím
osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne
v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného
priestranstva.
(2) V oznámení daňovník uvedie:
a)fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia,
adresu trvalého pobytu
b)právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo
a IČO
c)údaje rozhodujúce na určenie dane -obdobie, miesto,
účel a záber užívania verejného priestranstva v m 2 .
Čl. 23
Oslobodenie od dane
Správca dane oslobodzuje fyzické a právnické osoby od
dane za užívanie verejného priestranstva v celom rozsahu
akcie, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na
verejno-prospešné alebo charitatívne účely.

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Čl. 24
Predmet dane

(1) Predmetom dane sú nevýherné hracie prístroje,
ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu,
pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru
a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje,
automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
Čl. 25
Základ dane a sadzba dane
(1) Základom dane je počet nevýherných hracích
prístrojov.

(2)Správca dane určuje sadzbu dane 30 € za jeden
nevýherný hrací prístroj a rok.
(2)Daňová povinnosť vzniká prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci.
V ktorom sa nevýherný
hrací prístroj začal
prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa uskutočnilo jeho prevádzkovanie.

Čl. 26
Vedenie evidencie na účely dane a identifikácia
nevýherných hracích prístrojov

(1) Na účely výberu dane daňovník je povinný viesť
nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého
nevýherného hracieho prístroja osobitne - výrobné
číslo nevýherného hracieho prístroja, dátum
začatia prevádzkovania prístroja, označenie
prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený,
identifikačné údaje prevádzkovateľa, meno
štatutárneho zástupcu prevádzkovateľa.
(2) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný
hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom, kde
musí
byť
uvedené
obchodné
meno
prevádzkovateľa, sídlo podnikania, IČO, dátum
začatia prevádzkovania nevýherného hracieho
prístroja a výrobné číslo.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Čl. 27
Predmet dane a daňovník
(1) Predmetom dane za predajné hracie automaty sú
prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu
a sú
umiestnené
v priestoroch
prístupným verejnosti.
(2)Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
.
Čl. 28
Základ a sadzba dane
(1) Základom dane je počet predajných prístrojov
a automatov.
(2) Správca dane určuje sadzbu dane 40 € za jeden
predajný automat a rok.
Čl. 29
Vedenie evidencie na účely dane
a identifikácia predajných automatov
(1)Na účely výberu dane daňovník je povinný viesť
nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého
predajného automatu osobitne - výrobné číslo , dátum
začatia prevádzkovania prístroja, označenie prevádzky
a miesta, kde je prístroj umiestnený, identifikačné údaje
prevádzkovateľa,
meno
štatutárneho
zástupcu
prevádzkovateľa.
(2)Daňovník je povinný označiť každý predajný
Automat na viditeľnom mieste štítkom, kde musí
byť uvedené obchodné meno

IV. ČASŤ
MIESTNY POPLATOK
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Čl. 30
Predmet poplatku

(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré

vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov,
použitých akumulátorov a batérií pochádzajúcich od
fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského
a reštauračného odpadu.
Čl. 31
Poplatník

(1) Poplatok platí poplatník, ktorým je :
a)

fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce
oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor,
pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie
je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý
trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok
v zastavanom území obce okrem lesného pozemku
a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri
nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len
„nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania.

(2) Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a) v obci súčasne
trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu
trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a) v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená
užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na
podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak je v obci zavedený
množstvový zber.
(3) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať
nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu
s poplatníkom, podľa odseku 1, ak na jeho základe
a) užíva

priestory nehnuteľnosti vyhradené na
prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,

b) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich
z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného
vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo
užívať alebo ju užíva aj poplatník,

c) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať
alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce, alebo
mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej
činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne
odpady alebo drobné stavebné odpady.

(4) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre
obec vyberá a za vybraný poplatok ručí :
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť
v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo
ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný
poplatok ručí zástupca, alebo správca určený
spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca
alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu,
alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo
spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec
vyberie,

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší
územný celok alebo obec (ďalej len „platiteľ“).

(5) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že
poplatok obci odvedie priamo poplatník; v tom prípade za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(6) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho
obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti
najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej
povinnosti.
(7) Zmeny skutočnosti rozhodujúcich na určenie
poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu
zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci
do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
Čl. 32
Sadzba poplatku
(1)Obec Brezany určuje
sadzbu poplatku za
komunálny odpad 0,05000 € za osobu a kalendárny deň
v prípade, že sa jedná o fyzickú osobu podľa čl.30 ods. 1
písm. a),b),c), v prípadoch na ktoré sa nevzťahuje sadzba
pre množstvový zber.
( 2)Sadzba poplatku za drobný stavebný
odpad od roku 2016 sa určuje vo výške 0,0750 € za/kg
drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.
(3)Obec Brezany stanovuje nasledovné podmienky pre
odvoz drobného stavebného odpadu:
a) drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín sa bude
likvidovať z činností, na ktoré sa nevyžaduje ohlásenie
v zmysle stavebného zákona alebo nebolo na uvedenú
činnosť vydané stavebné povolenie
b) žiadateľ, ktorý bude mať záujem zlikvidovať drobný
stavebný odpad bez obsahu škodlivín požiada
prostredníctvom obce Brezany o dodanie kontajnera, do
ktorého tento odpad umiestni.
Po odvoze kontajnera a zvážení množstva odpadu na
základe vážneho lístka zaplatí v pokladni Obecného
úradu v Brezanoch poplatok určený v tomto VZN na
základe výpočtu: množstvo odpadu v kg x schválená
sadzba.
(4)Poplatok od roku 2016 pre poplatníka uvedeného
v Čl. 31 odseku 1 písm. a/ sa určí ako súčin sadzby
poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období
počas ktorých má poplatník v obci trvalý pobyt,
prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť
užíva.
(5) Poplatok od roku 2016 pre poplatníka podľa
Čl. 31 odseku 2 písm. b/ a c/ ako súčin sadzby a počtu
kalendárnych dní v určenom období
a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych
odpadov.

(6)Ukazovateľ produkcie v určenom období
komunálnych odpadov je definovaný v § 79
ods. 3) Zákona 582/2004 Z. z..
Čl. 33
Platenie poplatku

(1) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad obec vyrubí rozhodnutím.
(2) Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží poplatník v rozhodnutí
o vyrubení poplatku od správcu poplatku :
a) bezhotovostným prevodom na účet správcu
3194043001/5600, IBAN
SK7356000000003194043001
PRIMA BANKA, pobočka Žilina
hotovostným vkladom na účet správcu
3194043001/5600, IBAN
SK7356000000003194043001
PRIMA BANKA, pobočka Žilina
b) hotovostnou platbou do pokladne Obecného úradu
Brezany, Brezany 64 .
Čl. 34
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť
poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok
v priebehu zdaňovacieho obdobia a poplatník preukáže
splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho
pomernej časti.
Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho
pomernej časti sú:
- žiadosť s doložením potvrdenia o zmene trvalého
pobytu, potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci
na základe zmeny trvalého pobytu,
-pri úmrtí poplatníka je potrebné doložiť žiadosť spolu
s úmrtným listom, žiadosť predkladá jeden
z poplatníkov žijúci v jednej domácnosti,
- pri ukončení, alebo prerušení podnikania, zmeny sídla,
je potrebné doložiť žiadosť a právoplatné doklady zo
živnostenského, alebo obchodného registra.
(2) Obec poplatok zníži, alebo odpustí za obdobie, za
ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na
zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží
podklady, ktoré obec určila VZN, že viac ako 90 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval
na území obce.
Preukázateľné doklady:
-potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, ktorá
sprostredkovala prácu(pri turnusových prácach
vykonávaných mimo TP) s uvedením presného počtu
skutočne odpracovaných dní,
- doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí,
-potvrdenie o štúdiu mimo miesta TP a potvrdenie
o štúdiu v zahraničí vzťahujúce sa na zdaňovacie
obdobie, v ktorom škola uvedie počet dní vyučovania
resp. skúškového obdobia,

-potvrdenie o pobyte v zariadení sociálnej
starostlivosti, o hospitalizovaní v zdravotníckom
zariadení,
- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody alebo
o výkone väzby.
(3)Vyššie uvedené doklady môžu byť vystavené
a predložené až po uplynutí obdobia, za ktoré
preukazujú skutočnosť, že sa poplatník nezdržiaval
v obci Brezany, ak doklad preukazuje skutočnosť za
obdobie celého kalendárneho roka, bude vystavený po
uplynutí kalendárneho roka a Obci Brezany predložený
do 31.januára nasledujúceho roka. Doklad musí
jednoznačne preukazovať, koľko dní sa poplatník
nezdržiaval na území obce Brezany.

(4) Čestné vyhlásenie sa nepovažuje za doklad, ktorý
odôvodňuje vrátenie, resp. zníženie poplatku za odpad.
Ak potvrdenie nie je vystavené v štátnom jazyku, priloží
poplatník voľný preklad textu uvedeného v potvrdení.
V. ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ
USTANOVENIA
Čl. 35
Spoločné ustanovenia

(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku
vykonáva Obec Brezany .
Čl. 36
Záverečné ustanovenia

(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie
je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych
daniach 582/2004 Z.z. v znení neskorších zmien
a doplnkov a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov v znení neskorších predpisov.
(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa zrušuje VZN obce č. 1/2014 zo dňa
07.11.2014.
(3) Jednotlivé časti a ustanovenia, ktoré by boli
v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi
a medzinárodnými zmluvami sú neplatné. V takomto
prípade sa postupuje podľa platnej právnej normy.
Ostatné ustanovenia zostávajú platné a účinné.
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného
nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Brezanoch.
(5) Úplné znenie VZN bude prístupné na Obecnom
úrade v Brezanoch a na internetovej stránke obce
www.obecbrezany.sk.
V Brezanoch, dňa 24.11.2015

Úradná pečiatka s erbom obce
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