Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Brhlovce
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Brhlovce
VZN nadobúda účinnosť
VZN zvesené

dňa: 21.11.2018
dňa: 07.12.2018
dňa: 21.12.2018
dňa: 22.12.2018

Obec Brhlovce v zmysle §4 ods. 3 písm. c), §6 a §11 ods. 4 písm. d), e), a g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade ustanovenia
§29, §43, §51, §59, §76, §78, §79, §82, §83, §98, § 99e ods. 9, zákona č, 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku a komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov

ustanovuje a vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Brhlovce č. 2/2018 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady

§1

Základné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Brhlovciach podľa §4 ods. 3 písm. c), §6 a §11 ods. 4 písm. d), e),
a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
rozhodlo v nadväznosti na §98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že obec Brhlovce na území obce
s účinnosťou od 1. januára 2017 z a v á d z a nasledovné miestne dane:
a) daň za psa
b) daň za užívanie verejného priestranstva
c) daň za ubytovanie
d) daň za predajné automaty
e) daň za nevýherné hracie automaty
a ukladá
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( ďalej len
„poplatok“)
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych
daní (okrem dane z nehnuteľností) a určenie náležitosti poplatku na území obce Brhlovce,
ktoré sa skladá z katastrálnych území Dolné Brhlovce a Horné Brhlovce.
ČASŤ PRVÁ
Daň za psa
§2
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 špeciálnych výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím
3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní,
4. Základom dane je počet psov.
5. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 3,50 eura.
6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
7. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti.
8. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
9. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote
zánik daňovej povinnosti neoznámi.
10. Spôsob vyberania dane platbou v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo
prevodom na bankový účet vedený vo VÚB a.s. pobočka Levice číslo účtu: 24326152/0200.
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11. Podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti sú uvedené v prílohe č. 1. tohto
Všeobecne záväzného nariadenia.
ČASŤ DRUHÁ
Daň za užívanie verejného priestranstva
§3
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným
priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa
osobitného zákona.
3. Osobným užívaním sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia
lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky – štrk, piesok, stavebný materiál, uhlie,
palivové drevo, zemina, kameň, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého
parkoviska.
4. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
5. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v 𝐦𝟐 .
6. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa stanovuje na 0,03 eura za každý aj
začatý 𝐦𝟐 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
7. Daňová povinnosť vzniká 10. dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. Prvých 10 dní
osobitného užívania verejného priestranstva obec daňovníka oslobodzuje od spoplatnenia.
8. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
9. Správca dane vyrubí daň za užívanie verejného priestranstva za všetky verejné priestranstvá
vo vlastníctve obce Brhlovce. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
10. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní
odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce
dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník
v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
11. Podrobnosti, náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti, splátky dane a lehotu splatnosti
splátok dane sú uvedené v prílohe č. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
12. Spôsob vyberania dane platbou v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo prevodom
na bankový účet vedený vo VÚB a.s. pobočka Levice, číslo účtu: 24326152/0200.
§4
Verejnosti prístupné pozemky
1. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Brhlovce
vedené na LV č. 1 k. ú. Dolné Brhlovce parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
parc. č. 210/1, 210/2, 210/3, 210/8, 210/9, 210/10, 211/1, 211/2, 211/15, 211/16, 211/17,
229, 232/2, 784, 807, 808/1, 808/2, 1062, 1063/1, 1063/2, 1124/1, 1124/2, 1124/3, 1125/1,
1125/2, 1125/3, 1152/20, 1152/21, 1159, 1170, 1178, 1180, 1181, 1183, 1322, 1349/6,
1433, 1449, 1503, 1579, 1638 a
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2. vedené na LV č. 193 k. ú. Horné Brhlovce parcely registra „E“ evidované na mape určeného
operátu parc. č. 15, 37, 90/1, 90/4, 91, 97/1, 192/1, 193/1, 264/1
§5
Osobitné ustanovenie
Pri parkovaní motorových vozidiel na všetkých verejných priestranstvách uvedených v §
15a tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zakazuje parkovať s motorovými vozidlami
tak, že nebude prejazdné verejné priestranstvo najmenej v šírke 3 metre. Verejné
priestranstvo musí byť prístupné vozidlám hasičského a záchranného zboru a polície pre
prípad vzniku nepredvídateľnej udalosti alebo havárie.
ČASŤ TRETIA
Daň za ubytovanie
§6
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis.
2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
3. Základom dane je počet prenocovaní.
4. Sadzba dane sa určuje na 0,66 eura na osobu a prenocovanie.
5. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatne prechodné ubytovanie
poskytuje.
6. Spôsob vyberania dane platbou v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo prevodom
na bankový účet vedený vo VÚB a.s. pobočka Levice, číslo účtu: 24326152/0200.
7. Platiteľ dane je povinný vždy do 5teho dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom
poskytol ubytovanie odovzdať obecnému úradu hlásenie za príslušný mesiac, zároveň je
povinný predložiť fotokópie príslušného potvrdenia o zaplatení dane, ktoré budú tvoriť
prílohu mesačného hlásenia.
8. Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane, rozsah a spôsob vedenia
preukázanej evidencie na účely dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane sú uvedené
v prílohe č. 3 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
ČASŤ ŠTVRTÁ
Daň za nevýherné hracie prístroje
§7
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú 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.
4. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
5. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
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6. Sadzba dane sa stanovuje na 6,63 eura za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
7. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
8. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
9. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
10. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
11. Spôsob vyberania dane platbou v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo prevodom
na bankový účet vedený vo VÚB a.s. pobočka Levice, číslo účtu: 24326152/0200.
12. Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie na účely dane, jej náležitosti, podrobnosti
a náležitosti oznamovacej povinnosti, spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov,
splátky dane a lehota splatnosti splátok dane sú uvedené v prílohe č. 4 tohto Všeobecne
záväzného nariadenia.
ČASŤ PIATA
Daň za predajné automaty
§8
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti, Predmetom dane za predajné
automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
3. Základom dane je počet predajných automatov.
4. Sadzba dane sa stanovuje na 13,27 eura za jeden predajný automat a kalendárny rok.
5. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti.
6. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
7. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
8. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote
zánik daňovej povinnosti neoznámi.
9. Spôsob vyberania dane platbou v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo prevodom
na bankový účet vedený vo VÚB a.s. pobočka Levice, číslo účtu: 24326152/0200.
10. Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie na účely dane, jej náležitosti, podrobnosti
a náležitosti oznamovacej povinnosti, spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov,
splátky, dane a lehota splatnosti splátok dane sú uvedené v prílohe č. 5 tohto Všeobecne
záväzného nariadenia.
ČASŤ ŠIESTA
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
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§9
Sadzba poplatku
1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“)
sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území obce.
2. 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
nehnuteľnosti 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.
3. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 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 sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber
v príslušnej časti obce.
4. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
5. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2.
6. Sadzba poplatku pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie sa stanovuje na 12,00 eur
za osobu a kalendárny rok -0,0329 eura za osobu a kalendárny deň.
7. Sadzba poplatku pri nehnuteľnosti slúžiacej na rekreačné účely 12,00 eur za nehnuteľnosť
-0,0329 eura za kalendárny deň.
8. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo
dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od
skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade, ak došlo k zmene
už ohlásených údajov, hlásiť obci Brhlovce:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“) pri fyzickej osobe
b) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo pri
právnickej osobe
c) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka
d) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa §79 zákona č. 582/2004 Z. z.. Spolu
s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje
zníženie alebo odpustenie poplatku podľa §83 zákona č. 582/2004 Z. z. aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
9. Pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorej vlastníkom alebo užívateľom je
právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, poplatok sa určí podľa priemerného
počtu osôb pripadajúcich na určené obdobie, ktoré sú s poplatníkom v pracovno-právnom
vzťahu:
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0,0326 eura/deň podľa §77 ods. 2 písm. b) zákona č. 582/2004 Z. z. (pre právnickú
osobu Poľnohospodárske družstvo Žemberovce so sídlom v Žemberovciach, Mjr.
D. Gondu, 935 02 Žemberovce.,
- 0,110 eura/deň podľa §77 ods. 2 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z . (pre poplatníkov
poskytujúcich reštauračné, pohostinské služby, ubytovacie služby a iné služby)
- 0,110 eura/deň podľa §77 ods. 2 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. (pre poplatníkov
Tekovské múzeum so sídlom v Leviciach a COOP Jednota Levice).
10. Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín – 0,020 eura za kilogram.
11. Pri použití veľkoobjemového kontajnera je poplatok určený výškou fakturácie odvozu
firmou, ktorá je na to určená.
12. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku
z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
13. Poplatok vyrubí obce platobný výmerom a ak poplatník preukáže, že využíva množstvový
zber, obec poplatok nevyrubí platobným výmerom.
14. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru, pokiaľ správca poplatku neurčí v platobnom výmere splatnosť inak.
15. Ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, platí poplatok spôsobom ustanoveným
v tomto Všeobecne záväznom nariadení.
16. Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený
v nesprávnej výške, alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky
poplatku.
17. Zber komunálneho odpadu bude vykonávaný v dvojtýždňových intervaloch.
18. Spôsob vyberania poplatku platbou v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo
prevodom na bankový účet vedený vo VÚB a.s. pobočka Levice, číslo účtu:
24326152/0200.
-

§10
Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak
mu zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok v dôsledku odhlásenia sa z trvalého
pobytu alebo z prechodného pobytu na území obce, prevodu alebo prechodu vlastníctva
nehnuteľnosti nachádzajúcich sa na území obce do vlastníctva inej osoby, zániku práva
užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, zániku práva užívať nehnuteľnosť na
účely podnikania.
2. Skutočnosti uvedené v ods. 1 poplatník preukáže najmä: listom vlastníctva, dokladom
o ukončení nájmu, oznámenie o zrušení prevádzky na území obce, úmrtným listom a pod.
§ 11
Zníženie poplatku
1. Obec na základe čestného prehlásenia poplatníka alebo doložení hodnoverného dokladu,
poplatníkovi poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník správcovi poplatku preukáže,
že:
a) sa v určenom období dlhodobo zdržiaval v zahraničí
b) sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období zdržiava alebo zdržiaval mimo územie
obce.
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2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka resp. spolu posudzovaných osôb mimo územia obce Brhlovce.
Uvedenú skutočnosť poplatník preukáže týmito dokladmi:
- potvrdenie o pobyte na území iného štátu, pracovnú zmluvu, potvrdenie od
zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru, potvrdenie zamestnávateľa
/SR/ o výkone práce poplatníka v zahraničí, potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala
prácu v zahraničí, doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí, potvrdenie
o štúdiu v zahraničí,
- potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie o návšteve školy, vrátane dokladu
preukazujúceho ubytovanie v mieste navštevovania školy, /vlastníctvo nehnuteľnosti,
potvrdenie z ubytovacieho zariadenia, nájomná zmluva/, potvrdenie od zamestnávateľa
a potvrdenie o ubytovaní,
- potvrdenie od Mestského/obecného úradu, že v určenom období zaplatil za komunálny
odpad, kde sa zdržiaval.
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné
k dokladom priložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
§ 12
Odpustenie poplatku
1. Obec Brhlovce odpúšťa poplatok za komunálne odpady fyzickým osobám, ktorí vlastnia
nehnuteľnosť v časti obce Moďorík.
2. Poplatníkovi, ktorý sa celoročne zdržiava v zahraničí, ktorý predloží potvrdenie o povolení
pobytu v zahraničí alebo čestné prehlásenie príslušníka rodinného domu, kde má poplatník
trvalý pobyt, že uvedený poplatník sa zdržiava v zahraničí.
3. Poplatníkovi, ktorý vlastní v obci nehnuteľnosť slúžiacu na rekreačné účely, ktorý ju
celoročne neužíva a o tejto skutočnosti predloží čestné prehlásenie.
4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady podľa ods. 2 a ods.3, nárok na odpustenie poplatku na toto zdaňovacie obdobie
zaniká.
§13
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Na daňové a poplatkové povinnosti, ktoré vznikli v predchádzajúcich obdobiach sa
vzťahuje postup podľa v tom období platných nariadení.
2. V konaní vo veciach miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sa postupuje podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších zmien a doplnkov.
3. Dňom účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia obce Brhlovce 2/2018 sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie obce Brhlovce č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Danuše Francisciová
starostka obce
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Príloha č. 1 k VZN č. 2/2018

Daňovník:
Adresa:

/Meno a priezvisko/

V Brhlovciach, dňa .................

Obec Brhlovce
Brhlovce 156
935 02 Brhlovce

Vec: Oznámenie
V zmysle § 27 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že
odo dňa ........................................ vlastním / nevlastním* psa / psov*, ktorý je starší ako 6 mesiacov
a je predmetom dane za psa.

–––––––––––––––––––
Podpis daňovníka

* nehodiace sa prečiarknite
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Príloha č. 2 k VZN č. 2/2018

Žiadateľ:
Adresa:

/Meno a priezvisko/

V Brhlovciach, dňa .................

Obec Brhlovce
Brhlovce 156
935 02 Brhlovce

Vec: Žiadosť o povolenie užívania verejného priestranstva
Žiadam o povolenie na užívanie verejného priestranstva za účelom zabezpečenia stavby,
uloženia stavebného materiálu a skládky stavebného odpadu, uloženie palivového dreva na
verejnom priestranstve vo výmere:
vozovka - ............................m²
chodník - .............................m²
iné
- .............................m²
po dobu od ............................. do .............................. na dni v týždni .............................
Za splnenie podmienky povolenia a za dôsledky vzniknuté touto činnosťou osobne
zodpovedajú:
Meno a priezvisko:
Adresa:
Tel. číslo:
Podpis:

–––––––––––––––––––
Podpis žiadateľa

Príloha č. 3 k VZN č. 2/2018
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Platiteľ dane:
Adresa:

/Meno a priezvisko/

V Brhlovciach, dňa .................

Obec Brhlovce
Brhlovce 156
935 02 Brhlovce
Vec: Mesačné hlásenie o stave ubytovaných.
Oznamujem Vám za mesiac .......................................počet osôb a počet prenocovaní na
účely platenia dane za ubytovanie podľa zákona č. 582/2004 Z. z.

P.č.

Dátum ubytovania
od - do

Počet
ubytovaných

Počet
prenocovaní

Výška dane
za ubytovanie

Číslo potvrdenia
o zaplatení dane

.......................................
podpis platiteľa

Príloha č. 4 k VZN č. 2/2018
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Daňovník:
Adresa:

/Meno a priezvisko/

V Brhlovciach, dňa .................

Obec Brhlovce
Brhlovce 156
935 02 Brhlovce

Vec: Oznámenie.
Na základe § 57 zákona č. 582/2004 Z. z. Vám oznamujem nasledovné údaje na účely platenia
dane.

P.č.

Prevádzkovanie nevýherného
hracieho automatu od - do

Výrobné číslo
automatu

Počet dní
prevádzkovania

Poznámky

–––––––––––––––––––
podpis daňovníka

Príloha č. 5 k VZN č. 2/2018
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Daňovník:
Adresa:

/Meno a priezvisko/

V Brhlovciach, dňa .................

Obec Brhlovce
Brhlovce 156
935 02 Brhlovce
Vec: Oznámenie.
Na základe § 51 zákona č. 582/2004 Z. z. Vám oznamujem nasledovné údaje na účely platenia
dane.

P.č.

Prevádzkovanie predajného
automatu od - do

Výrobné číslo
automatu

Počet dní
prevádzkovania

–––––––––––––––––––
podpis daňovníka
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Poznámky

