VŠEOBECN E

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 2/2012

o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty
a za nevýherné hracie automaty

Obecné zastupiteľstvo v Brezove na základe § 6 zákona SNR 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
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za
predajné automaty a za nevýherné hracie automaty na území obce Brezov

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Brezove dňa 10.12.2012 uznesením č. 5/2012 ako
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012

Návrh VZN bol podľa §6, ods. 3., zákona. č. 369/1990 Zb. zverejnený na
úradnej tabuli v obci od 21.11.2012 do 10.12.2012
Toto nariadenie bolo podľa § 6, ods.8., zákona č.369/1990 Zb. vyvesené na
úradnej tabuli v obci dňa 11.12.2012 a zvesené dňa 31.12.2012

Účinnosť nadobudlo dňa 01.01.2013

I. č a s ť
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky
ukladania miestnych daní za psa, za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty a za nevýherné hracie automaty na území obce Brezov.
(2)
Základné náležitosti o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za
predajné automaty a za nevýherné hracie automaty sú ustanovené v § 22 a nasl. 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 o miestnych daniach“).
(3) Zdaňovacím obdobím miestnych daní podľa §1 ods. 1 je kalendárny rok.
II. č a s ť
§2
Daň za psa
(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 účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.
(3) Základom dane je počet psov.
(4) Sadzba dane je 4,00€ za jedného psa a kalendárny rok.
(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 2 ods. 1, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes
prestal byť predmetom dane.
(6) Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je
povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
(7) Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä
označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie
psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp.
držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní, (besnota, psinka).
(8) Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti:
a/ písomné oznámenie o nadobudnutí psa.
(9) Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti:
a/ písomné oznámenie o zániku psa.
(10) Spôsoby vyberania dane:
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu
b/ poštovou poukážkou
§3
Daň za užívanie verejného priestranstva
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Brezov, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a/ miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu,
b/ vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce,
c/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce.
(2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
(3) 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/ trvalé parkovanie vozidla.
Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
(4) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m².
(5) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,33€ za každý aj začatý m²
osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
(6) Daňovník je povinný osobne, alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania
verejného priestranstva Obecnému úradu v Brezove – a to pred začatím osobitného
užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie
verejného priestranstva.
Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť , ktorá má, alebo môže
mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť
obecnému úradu v Brezove skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva
skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
(7) Miestnu daň obec vyrubí rozhodnutím a splatnosť sa stanovuje nasledovne:
a/ jednorazovo v hotovosti do pokladne obecného úradu
b/ pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej
povinnosti na Obecnom úrade v Brezove
c/ pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo
mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu
miestnej dane na Obecnom úrade v Brezove pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti
daňovníkom.
§4
Daň za predajné automaty
(1) Základom dane je počet predajných automatov.
(2) Sadzba dane je 1327,76€ za jeden predajný automat a kalendárny rok.
(3) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne, alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Brezove. Písomné oznámenie pri vzniku
povinnosti obsahuje – identifikačné
údaje daňovníka, identifikáciu predajného
daňovej
automatu, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto doterajšieho prevádzkovania.
(4) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu
b/ poštovou poukážkou
(5) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukázanú
evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne
a/ výrobné číslo automatu
§5
Daň za nevýherné hracie automaty
(1) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(2) Sadzba dane je 16,60€ za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
(3) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne, alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Brezove. Písomné oznámenie pri
vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu
nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku
daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného
hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania.
(4) Daň obec vyberá následovným spôsobom:

a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu
b/ poštovou poukážkou
(5) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukázanú
evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja

III. č a s ť
Spoločné a záverečné ustanovenia
§6
Spoločné ustanovenia
(1) Priznanie k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník
povinný podať správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla
daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia.
(2) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej
vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
(3) Správu miestnych daní za psa, za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty
a za nevýherné hracie automaty vykonáva obec Brezov prostredníctvom starostu obce a poverených
zamestnancov obce.
(4) Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu daní podľa §6 ods. 3 nemá hlavný
kontrolór obce Brezov.
§7
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení
nie je podrobnejšia úprava,
odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších
predpisov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Brezov sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Brezove a to dňa 10.12.2012.
(3) Dňom účinnosti toho všeobecne záväzného nariadenia sa zrušujú §1,§6,§7,§8,§9,§12
a §13 všeobecne záväzného nariadenia obce Brezov č. 2/2011 zo dňa 12.12.2011.
(4) Zmeny a doplnky toho všeobecne
záväzného
nariadenia schvaľuje
Obecné
zastupiteľstvo v Brezove.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

Ing. Juraj Horvat
starosta obce

