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za obec : PhDr. Ivana Kolesnáčová

Obecné zastupiteľstvo obce Bracovce na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona

č.

o miestnych daniach

a drobné

a miestnom

poplatku

za

komunálne

odpady

582/2004

Z. z.

stavebné

odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Bracovce. Toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2020
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bracovce

ČASŤ PRVÁ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky ukladania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len „ poplatok“) na území obce Bracovce .
(2) Obec Bracovce ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
(3) Obec Bracovce ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
(4) Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za
nevýherné hracie prístroje , a pre miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad je kalendárny rok s výnimkami upravenými v ust. § 90 ods. 3 až 6 zákona č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

ČASŤ DRUHÁ
MIESTNE DANE
Daň z nehnuteľností
§2

Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

Daň z pozemkov
§3
(1) Hodnota pozemkov na území obce Bracovce v členení do skupín podľa ust. § 6 ods. 1 zákona
o miestnych daniach je nasledovná :
a) orná pôda 0,4348 eur/ m2
b) trvalé trávnaté porasty 0,0484 eur/ m2
c) záhrady 1,32 eur/ m2
d) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 1,32 eur/ m2
e) stavebné pozemky 13,27 eur/ m2
(2)

Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov v obci Bracovce 0,3 % zo základu
dane

Daň zo stavieb
§4
(1)

Správca dane v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje ročnú sadzbu dane
zo stavieb v obci Bracovce za každý aj začatý m2 zastavanej plochy pre jednotlivé druhy
stavieb podľa § 10 ods. 1 zákona o miestnych daniach nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby , ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu
0,04 eur/ m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,033 eur/ m2
c) samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na
tieto účely, postavené mimo bytových domov
0,132 eur/ m2
d) iné stavby (kotolne)
0,165 eur/ m2
e) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
0,497 eur/ m2
f) dielne
0,099 eur/ m2
g) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f)
0,331 eur/ m2

(1) V súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje správca dane pri
viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie vo výške 0,04 eura za každý aj začatý m2 za
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia

Daň z bytov
§5
(1) V súlade s ust. § 16 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane ročnú sadzbu dane z bytov
za byt alebo nebytový priestor v obci Bracovce určuje vo výške 0,04 eura za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
§6
(1) V súlade s ust. § 17 zákona o miestnych daniach sa s ohľadom na miestne podmienky v obci
Bracovce správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov nasledujúce pozemky:
a) pozemky, tvoriace jeden funkčný celok so stavbou alebo jej časťou slúžiacou na vykonávanie
náboženských obradov cirkvi a so stavbou alebo jej časťou slúžiacou ako úradovne osôb, ktoré
sú poverené duchovnou správou cirkví.
b) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské znaky, signály, stožiare rozvodu elektrickej
energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestranstiev a športovísk
d) cintorín
e) pozemky užívané školou a školským zariadením
f) pozemky vo vlastníctve obce
(2) V súlade s ust. § 17 zákona o miestnych daniach s ohľadom na miestne podmienky v obci
Bracovce správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb/ od dane z bytov nasledujúce stavby a
byty:
a) stavby a ich časti slúžiace výhradne na vykonávanie náboženských obradov cirkvi a stavby a
ich časti slúžiace ako úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou cirkví - kostoly
b) školy a školské zariadenia
c) stavby vo vlastníctve obce

Daň za psa
§7
(1) V súlade s ust. § 25 a § 29 zákona o miestnych daniach určuje správca dane sadzbu dane
nasledovne: 5 eur za jedného psa a kalendárny rok, ak sa jedná o psa staršieho ako 6 mesiacov.
(2) Správca dane v súlade s ust. § 29 zákona o miestnych daniach oslobodzuje od dane za psa:
a) psa so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidiacej osoby, ktorého vlastní alebo používa
osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

b) osoby žijúce samostatne (dôchodcovia) sú oslobodení od poplatku za 1 psa

Daň za užívanie verejného priestranstva
§8
(1) Verejným priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve obce Bracovce, a to:
a) miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke,
b) chodníky, a iné plochy upravené pre peších chodcov,
c) námestie: Centrum obce
d) obecný park,
e) priestor pred obecným úradom,
f) priestor pred základnou školou.
(2) Osobitným užívaním
priestranstva rozumie :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

verejného

priestranstva

sa na účely dane za užívanie verejného

umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
umiestnenie stavebného zariadenia,
umiestnenie predajného zariadenia,
umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií,
umiestnenie skládky,
trvalé parkovanie vozidla .

(3) Správca dane určuje, v súlade s ust. § 33 a § 36 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane:
a) vo výške 0,5 eura za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a
každý aj začatý deň, minimálne však vo výške 5 eur.
(4) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva písomne
správcovi dane najneskôr v deň, kedy sa užívanie verejného priestranstva začalo.
Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosť, že osobitné užívanie verejného
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu najneskôr do 7
dní odo dňa skončenia užívania verejného priestranstva.
(5) Správca dane na základe ust. § 36 zákona o miestnych daniach oslobodzuje od dane za užívanie
verejného priestranstva:
a) kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo
akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejno-prospešné účely.
b) V osobitných prípadoch na základe povolenia Obce Bracovce.

ČASŤ TRETIA
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ SRAVEBNÉ ODPADY
§ 9
(1) Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník podľa § 77 ods. 2 až 4
zákona o miestnych daniach.
(2) Poplatok za odpad 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,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
"platiteľ").
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(3) Sadzbu poplatku za odpad určuje obec nasledovne:
b) vo výške 8 eur za osobu a kalendárny rok za komunálny odpad
b) vo výške 0,055 eur za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín
(4) Spôsob a lehota platenia poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad :
a) komunálny odpad
Poplatok vyrubí obec rozhodnutím. Poplatok vyrubený rozhodnutím je splatný do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Poplatok sa uhrádza v hotovosti správcovi dane,
t.j. poverenému zamestnancovi obce, o čom sa poplatníkovi následne vydá aj príjmový
pokladničný doklad, prípadne na účet správcu dane.
b) drobný stavebný odpad
Poplatok sa uhrádza v hotovosti správcovi dane, t.j. poverenému zamestnancovi obce, o čom sa
poplatníkovi následne vydá aj príjmový pokladničný doklad. Poplatok za drobný stavebný
odpad sa bude platiť len vtedy, keď poplatník tento odpad odovzdá na miesto obcou určené.
(5) Obec Bracovce poplatok zníži resp. odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže,

že :
a) sa dlhodobo zdržiava v zahraničí, neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac
ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
b) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 dní po sebe nasledujúcich.
c) za novorodencov v roku, v ktorom sa narodili
d) Obec požaduje ako doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta potvrdenie o návšteve
školy, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky. Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území
Slovenskej republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie
poplatku poskytne poplatník obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo

dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo
študenta prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má obec zriadený prístup.
(6) O žiadosti o odpustenie alebo zníženie poplatku na základe písomnej žiadosti rozhoduje

starosta obce v termíne do 15 dní od podania žiadosti.

ČASŤ ŠTVRTÁ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 10
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva
poverených zamestnancov obce.

obec prostredníctvom starostu obce a

(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu miestnej dane a miestneho poplatku nemá
hlavný kontrolór obce.

Záverečné ustanovenia
§ 11
(1) Pokiaľ toto všeobecne záväzne nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu miestnych daní,
poplatkov a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Bracovce č. 4/2019 zo dňa 30. 11. 2018 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bracovce a to vrátane
všetkých jeho zmien a doplnkov.
(3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
Bracovce.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Bracovce
06.12.2019 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020.

V Bracovciach dňa 06.12.2019
.....................…......................
PhDr. Ivana Kolesnáčová
starosta obce

dňa

