Obec Breznička v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE

BREZNIČKA

č. 5/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Časť I.
Predmet úpravy
§1
Úvodné ustanovenie
(1) Obec Breznička 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 predajné automaty,
f/ daň za nevýherné hracie prístroje
(2) Obec Breznička ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „poplatok“)

Časť II.
Daň z nehnuteľností
DAŇ Z POZEMKOV
§ 2
Základ dane
Správca dane ustanovuje na území obce Breznička hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte
základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
0,12 €/m2 ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

§3
Sadzba dane
(1) Správca dane určuje na území obce Breznička pre pozemky uvedené v § 6 ods. 1 písm. a) a d)
zákona o miestnych daniach ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 0,41 %
b) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy 0,41 %
(2) Správca dane určuje na pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska
nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej
energie, transformačná stanica, predajný stánok ročnú sadzbu dane z pozemkov:
- orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 1,25 %,
(3) Správca dane určuje na území obce Breznička pre pozemky uvedené v § 6 ods. 1 písm. b) c)
a e) zákona o miestnych daniach ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a) záhrady 0,56 %
b) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,56 %
c) stavebné pozemky 0,56 %
(4) Správca dane určuje na pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska
nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej
energie, transformačná stanica, predajný stánok ročnú sadzbu dane z pozemkov:
- zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,50 %,
DAŇ ZO STAVIEB
§4
Sadzba dane
(1) Správca dane určuje pre stavby na území obce Breznička ročnú sadzbu dane zo stavieb za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
a) 0,050 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,083 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
c) 0,166 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,166 € za samostatne stojace garáže,
e) 0,166 € stavby hromadných garáží,
f) 0,166 € stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) 0,590 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
h) 0,600 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
i) 0,100 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

(2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0, 33 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
DAŇ Z BYTOV
§5
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z bytov za byt na území obce Breznička, je za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome 0,133 €.
(2) Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území obce Breznička je za každý aj
začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome:
a) 0,133 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
b) 0,330 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
c) 0,166 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž.
§6
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,
b) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov,
geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia
a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na
rozvod vykurovacích plynov a pásy
pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
(2) Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške 30 % pre nasledovné stavby
a byty:
a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie,
b) stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej
uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku.

§7
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí
Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do 3,00 € nebude vyrubovať ani vyberať.

ČASŤ III.
DAŇ ZA PSA
§8
Sadzba dane
(1) Sadzba dane sa stanovuje za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za
každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
(2) Sadzby dane sa stanovujú nasledovne:
a) 6,00 € pre fyzické osoby, za psa chovaného v bytovom dome, v rodinnom dome, za
poľovníckeho psa chovaného v rodinnom dome a chovaného v bytovom dome
b) 9,00 € pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov (napr. strážny pes, chovná
stanica).
§9
Oslobodenie od dane
(1) Od dane za psa je oslobodený:
a) pes, ktorého vlastní člen Zväzu kynologických záchranárskych brigád SR, ak je pes evidovaný
zväzom na tento účel,
b) služobný pes v zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 282/2002 Z.z..
(2) Oslobodenie od dane si daňovník uplatňuje pri oznamovaní vzniku daňovej povinnosti spolu
s listinou preukazujúcou dôvod oslobodenia. V opačnom prípade oslobodenie od dane nevzniká
a pes sa zdaní príslušnou sadzbou.
ČASŤ IV.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 10
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve Obce Breznička. Pre účely tohto nariadenia sa verejným priestranstvom na území obce
ďalej považujú najmä nasledovné nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Breznička:
a) miestne cestné komunikácie v celej ich dĺžke a v šírke,
b) vybudované chodníky, prípadne aj upravené plochy pre chodenie obyvateľov na celom
území obce,
c) verejné priestranstvá na území obce, a to:
nezastavané plochy,
parky, zelené plochy medzi chodníkmi a komunikáciami,
všetky neknihované parcely v intraviláne,
vydláždené prípadne aj inak upravené plochy.

(2) Osobitným užívaním verejného priestranstva pre účely tohto nariadenia sa rozumie najmä:
a) umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb – napr.
predajný stánok, zariadenie na poskytovanie dočasných reštauračných služieb, napr. letná terasa,
a pod.,
b) umiestnenie stavebného zariadenia – napr. lešenie, oplotenie, zariadenie staveniska, UNIMO
bunky, montážna plošina,
a pod.,
c) umiestnenie zariadenia cirkusu,
d) umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
e) umiestnenie skládky – napr. skládka stavebného materiálu, skládka sutiny, kameňov,
zeminy,
f) umiestnenie prenosnej garáže – sklápacie garáže, betónové garáže,
g) využitie verejného priestranstva na umiestnenie hnuteľnej veci slúžiacej na reklamné,
propagačné účely a hnuteľnej veci umiestnenej v rámci predvolebnej kampane alebo iného
podujatia organizovaného politickými stranami a hnutiami (napr. tribúna), hnuteľnej veci slúžiacej
pre účely ambulantného predaja (napr. príves, karavan, predajný stôl, motorové vozidlo, prenosné
informačné zariadenie pred alebo v blízkosti prevádzkových jednotiek a pod.),
h) trvalé parkovanie vozidla na verejnom priestranstve. Trvalým parkovaním sa rozumie
vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá
právnickej alebo fyzickej osoby a jednak súvislé státie vozidlom (napr. motorové vozidlo, vrak
motorového vozidla, obytný príves) na tom istom mieste v zmysle dopravného značenia.
§ 11
Sadzba dane
(1) Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva pre účely uvedené v § 10 ods. 2/ sú určené za
každý aj neúplný m2 a každý aj začatý deň.
(2) Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva pre účely uvedené v § 10 ods. 2/ sú
nasledovné:
a) umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb podľa § 10
ods. 2/ písm. a/ sa sadzby stanovujú s prihliadnutím na atraktivitu verejného priestranstva
1 €/m2/deň
b) za umiestnenie stavebného zariadenia podľa § 10 ods. 2/ písm. b/ je 0,05 €/m2/deň,
c) za umiestnenie zariadenia cirkusu podľa § 10 ods. 2/ písm. c/ je 0,05 €/m2/deň,
d) za umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií podľa § 10 ods. 2/ písm.d/ je 0,30 €/m2/deň,
e) za umiestnenie skládky podľa § 10 ods. 2/ písm. e/ je 0,05 €/m2/deň,
f) za umiestnenie prenosnej garáže podľa § 10 ods. 2/ písm. f/ je 83 €/rok,
g) za krátkodobé využitie verejného priestranstva podľa § 10 ods. 2/ písm. h/ je 0,30 €/m2/deň.

(3) Za trvalé parkovanie podľa § 10 ods. 2/ písm. h/ je daň za jedno parkovacie miesto pre
automobily do 6 ton vo výške 33 € a nad 6 ton vo výške 66 € na jeden kalendárny rok.
§ 12
Oznamovacia povinnosť
(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva na
Obecnom úrade v Brezničke najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive,
v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, resp. názov a sídlo, IČO,
spôsob, presné označenie, veľkosť a dobu užívaného verejného priestranstva.
(2) Daňovník je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť písomne Obecnému úradu v Brezničke
ukončenie užívania verejného priestranstva.
§ 13
Oslobodenie od dane
(1) Daň sa neplatí za kultúrnu, spoločenskú, zdravotnú a športovú akciu usporiadanú na verejnom
priestranstve bez vstupného alebo akciu ktorej celý výťažok je určený na charitatívne
a verejnoprospešné účely. V tomto prípade je usporiadateľ akcie povinný tieto skutočnosti uviesť
pri plnení oznamovacej povinnosti a po ukončení akcie preukázať odvod výťažku na vyššie
uvedené účely.
(2) Daň sa neplatí za predajné zariadenia a zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb – predajný
stánok podľa § 10 ods. 2/ písm. a/ tohto nariadenia, ak na ich umiestnenie na verejnom priestranstve
bolo vydané stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.
(3) Od dane za osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 10 ods. 2/ písm. i/ tohto
nariadenia sú oslobodení:
a) Policajný zbor SR,
b) Zdravotnícka a záchranná služba,
c) Ústavy sociálnej starostlivosti, domovy dôchodcov a domovy sociálnych služieb,
d) Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru.
ČASŤ V.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 14
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,35 € na osobu a prenocovanie.
§ 15
Vyberanie dane
(1) Daň v stanovenej výške vyberá a ručí za daň platiteľ dane. O vybratej dani vedie platiteľ dane
evidenciu v „knihe ubytovaných hostí“. Platiteľ dane je povinný na požiadanie predložiť Obci

Breznička „knihu ubytovaných hostí“ za účelom overenia správnosti odvodu dane z ubytovania.
(2) Platiteľ dane je povinný do 15. kalendárneho dňa príslušného mesiaca za predchádzajúci
mesiac predložiť Obci Breznička hlásenie na predpísanom tlačive o počte a dobe ubytovaných
hostí s vyznačením ich počtu, doby ubytovania, celkový počet prenocovaní v mesiaci.
(3) Platiteľ dane uhradí daň za príslušný mesiac v deň predloženia hlásenia v hotovosti
do pokladne Obecného úradu v Brezničke alebo na účet Obce Breznička alebo bezhotovostne
prevodným príkazom na účet Obce Breznička.

ČASŤ VI.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 16
Sadzba dane
(1) Sadzba dane je za jeden predajný automat a kalendárny rok.
(2) Sadzby dane sa stanovujú nasledovne:
a) za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac desať druhov tovaru,
vo výške 70 €
b) za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru s viac ako desiatimi druhmi tovaru,
vo výške 100 €
c) za predajný automat, ktorý v skladbe ponúkaného tovaru obsahuje aj alkoholické nápoje alebo
tabakové výrobky, je trojnásobok sadzieb uvedených v písm. a/, b/ tohto ustanovenia.
3/ Ak daňová povinnosť vzniká v priebehu zdaňovacieho obdobia, sadzba dane sa určuje ako
pomerná časť ročných sadzieb dane určenej na zostávajúce dni príslušného zdaňovacieho obdobia.

§ 17
Rozsah a spôsob vedenia evidencie
(1) Daňovník vedie evidenciu predajných automatov v ktorej uvedie názov a sídlo daňovníka,
miesto umiestnenia, počet, typ, číslo predajného automatu a deň začatia jeho prevádzkovania (ďalej
len „preukazná evidencia“).
(2) Preukaznú evidenciu s vyššie uvedenými náležitosťami je daňovník povinný umiestniť na
viditeľnom mieste v priestore, v ktorom predajný automat prevádzkuje. Daňovník je povinný na
požiadanie predložiť Obci Breznička preukaznú evidenciu za účelom overenia správnosti odvodu
dane za predajný automat.

ČASŤ VII.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 18
Sadzba dane
Sadzba dane je 30 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 19
Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie
(1) Platiteľ dane je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto
údajov:
a) označenie majiteľa nevýherného hracieho prístroja
b) kontakt na majiteľa nevýherného hracieho prístroja
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
d) výrobné číslo prístroja

ČASŤ VIII.
POPLATOK
§ 20
Sadzba poplatku
(1) Poplatok sa platí za príslušný kalendárny rok a určuje sa za osobu a kalendárny deň.
(2) Sadzba poplatku je:
a) vo výške 0,037 € za osobu a kalendárny deň,
b) vo výške 0,029 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín
(3) Ak poplatník plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí
v rozsahu súčtu poplatku za všetkých členov spoločnej domácnosti.
(4) Obec Breznička zabezpečí zber objemových odpadov z domácností formou sprístupnenia
veľkoobjemových kontajnerov (VOK) umiestnením na dostupnom verejnom priestranstve v 13.
týždni a 41. týždni kalendárneho roka.
(5) V prípade potreby vyvezenia drobného stavebného odpadu alebo objemového odpadu mimo dní
uvedených v § 20 odst. 4) bude poplatníkovi na jeho žiadosť poskytnutý veľkoobjemový kontajner
(VOK).
(6) Poplatok pre poplatníkov podľa § 20 odst. 5) je cena za vývoz VOK (podľa fakturácie) plus
poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu (podľa vážneho lístka).
(7) Pre potreby výpočtu ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov výška koeficientu je 1.

§ 21
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
Vyrubený poplatok poplatník zaplatí bezhotovostným alebo hotovostným vkladom na účet obce
Breznička uvedený v rozhodnutí alebo poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladne
Obecného úradu v Brezničke.
§ 22
Odpustenie poplatku
(1) Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže obci najmä na základe
podkladov:
-

potvrdenie od zamestnávateľa,
pracovné víza,
potvrdenie o štúdiu,
doklad vecne príslušného úradu o pobyte,
nájomná zmluva

že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce. Poplatník
preukáže počet dní zo zdaňovacieho obdobia, počas ktorých sa nezdržiava alebo nezdržiaval na
území obce Breznička.
(2) Postupovať podľa ods. 1) môže poplatník aj za osoby spoločnej domácnosti, za ktoré plní
povinnosti poplatníka.
(3) Zníženie poplatku sa pre jednu osobu nekumuluje.
§ 23
Vrátenie poplatku
(1) Obec poplatok alebo jeho pomernú časť vráti poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu kalendárneho roka a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo
jeho pomernej časti najmä na základe preukázaných podkladov:
-

potvrdenie od zamestnávateľa,
potvrdenie o štúdiu
doklad vecne príslušného úradu o pobyte,
nájomná zmluva,
úmrtný list – v prípade plnenia povinnosti poplatníka za osoby spoločnej domácnosti,

(2) Postupovať podľa ods. 1) môže poplatník aj za osoby spoločnej domácnosti, za ktoré plní
povinnosti poplatníka.

ČASŤ IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 24
(1) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 5/2015 sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie o miestnych daniach a poplatku č. 4/2014 zo dňa 04.11.2014.
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Breznička sa na tom všeobecne záväznom nariadení o miestnych
daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo
dňa 16.12.2015 Uznesenie č. 77.

§ 25
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Mgr. Branislav Knechta
starosta Obce Breznička
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