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§1
Základné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Braväcove, 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 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, že Obec Braväcovo u k l a d á s účinnosťou
od 1. januára 2018 nasledovné miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za nevýherné hracie prístroje.
2. Obec Braväcovo ukladá od 1. januára 2018 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len “ poplatok“).
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych
daní a poplatku na území obce Braväcovo.
ČASŤ PRVÁ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
DAŇ Z POZEMKOV
§2
Základ dane
Správca dane ustanovuje na území obce Braväcovo hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte
základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za
a) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy 0,0934 €/m2 ,
b) stavebné pozemky 13,27 € /m2 .
§3
Sadzba dane
1. Správca dane ustanovuje pre pozemky na území obce Braväcovo, zvýšenú sadzbu dane
z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
1,25 %
b) záhrady
0,60 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,60 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
2,50 %
e) stavebné pozemky
0,70 %
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:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
1,25 %
b) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
3,00 %
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DAŇ ZO STAVIEB
§4
Sadzba dane
1. Správca dane ustanovuje pre stavby na území obce Braväcovo zvýšenú ročnú sadzbu dane
zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
a) 0,036 € 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) 0,292 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,182 € za samostatne stojace garáže,
e) 0,182 € za stavby hromadných garáží,
f) 0,182 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) 0,650 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
h) 1,11 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
i) 0,083 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0, 03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia .
DAŇ Z BYTO V
§5
Sadzba dane
1. Správca dane ustanovuje pre byty a nebytové priestory na území obce Braväcovo zvýšenú
ročnú sadzbu dane za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru
v bytovom dome nasledovne:
a) 0,036 € byty,
b) 0,083 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
c) 0,330 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú
činnosť,
d) 0,182 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž.
§6
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov oslobodzuje nasledovné pozemky na
území obce Braväcovo:
a) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.
2. Správca dane ustanovuje zníženie dane z pozemkov vo výške 50 % na:
a) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma
hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, 14) pásma ochrany
prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych
vôd stolových I. stupňa a II. Stupňa.
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3. Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov na území obce
Braväcovo o 30 % daňovej povinnosti:
a) na stavby a byty na bývanie vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických
osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich
trvalé bývanie.
4. Správca dane ustanovuje, že veková hranica fyzických osôb na poskytnutie zníženia dane
zo stavieb a dane z bytov je viac ako 70 rokov.
ČASŤ DRUHÁ
DAŇ ZA PSA
§7
Sadzba dane
Správca dane ustanovuje sadzbu dane za jedného psa na kalendárny rok vo výške 4,97 €.

ČASŤ TRETIA
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§8
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti
1. Platiteľ dane za ubytovanie je povinný podať správcovi dane Oznámenie k dani za
ubytovanie do 30 dní odo dňa začatia činnosti. Oznámenie obsahuje identifikačné údaje
platiteľa dane, identifikačné údaje o ubytovacom zariadení, v ktorom sa poskytuje odplatné
prechodné ubytovanie, termín začatia poskytovania služieb.
2. Ak nastanú zmeny v daňovej povinnosti, je platiteľ dane povinný písomne túto skutočnosť
oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Platiteľ dane je
povinný v tejto lehote oznámiť aj prípadnú zmenu názvu ubytovacieho zariadenia, zmenu
adresy platiteľa dane ako aj zmenu adresy na doručovanie písomností. Oznámenie o skončení
poskytovania prechodného odplatného ubytovania bude obsahovať identifikačné údaje platiteľa
dane, označenie zariadenia, kde sa ubytovanie poskytovalo a termín ukončenia jeho
poskytovania.
§9
Sadzba dane za ubytovanie
1. Správca dane ustanovuje sadzbu dane za ubytovanie v katastrálnom území Braväcovo vo
výške 0,50 € na osobu a prenocovanie.
§ 10
Rozsah a spôsob vedenia evidencie na účely dane za ubytovanie
1. Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej
forme (ďalej len kniha) pre potreby kontroly dane za ubytovanie a mať v nej zapísané všetky
osoby, vrátane detí a dbať na to, aby kniha obsahovala minimálne mená a priezviská všetkých
ubytovaných osôb s adresami ich trvalého pobytu, deň príchodu, deň odchodu, počet
prenocovaní, výšku zaplatenej dane. Údaje je platiteľ dane povinný zapisovať v deň ubytovania
osoby, okrem údaja o dni odchodu daňovníka. Ukončenie pobytu je povinný platiteľ dane
vyznačiť v predpísanej evidencii ihneď po odchode daňovníka. Platiteľ je povinný viesť
samostatnú knihu za každé ubytovacie zariadenie na území obce.
2. Platiteľ je povinný predložiť poverenému zamestnancovi správcu dane ku kontrole evidenciu
podľa ods.1 a účtovnú evidenciu týkajúcu sa ubytovania alebo na výzvu správcu dane priniesť
evidenciu na kontrolu na obecný úrad.
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§ 11
Spôsob vyberania dane
Platiteľ dane za ubytovanie vyberá daň bezhotovostnou alebo hotovostnou formou.
§ 12
Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane
Platiteľ dane za ubytovanie je povinný vydať daňovníkovi t. j. osobe, ktorá sa ubytuje v
ubytovacom zariadení doklad o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí nasledovné
údaje:
a) sadzbu dane za ubytovanie na osobu a prenocovanie v zmysle platného všeobecne
záväzného nariadenia obce Braväcovo,
b) počet prenocovaní,
c) počet osôb, ktoré prenocovali,
d) dátum začatia a ukončenia poskytovania prechodného ubytovania,
e) výšku dane.
§ 13
Lehota a spôsob odvodu dane
1. Platiteľ dane za ubytovanie je povinný predložiť správcovi dane v termíne do 10 dní po
skončení mesiaca vyúčtovanie dane za ubytovanie.
2. Daň za ubytovanie sa platí mesačne a je splatná bez vyrubenia do 15 dní od skončenia
mesiaca za predchádzajúci mesiac.
3. Daň za ubytovanie je možné uhradiť bezhotovostným prevodom, alebo hotovostným
vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou do výšky 300 €
do pokladnice Obecného úradu Braväcovo. Pri platbách dane za ubytovanie je platiteľ povinný
uvádzať evidenčné číslo pridelené správcom dane.
§ 14
Oslobodenie od dane
Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za ubytovanie:
a) nevidomej osobe a jej sprievodcovi, držiteľovi preukazu ZŤP/S a jej sprievodcovi,
držiteľovi preukazu ZŤP,
b) dieťa do 3 rokov veku.
Oslobodenie sa uplatní, ak osoba nárok na oslobodenie preukáže príslušným dokladom
prevádzkovateľovi zariadenia.
ČASŤ ŠTVRTÁ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 15
Verejné priestranstvá a ich užívanie
1. Verejnými priestranstvami v obci sú:
a) verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce,
b) miestne a účelové komunikácie,
c) autobusové stanovištia,
d) verejná zeleň (parky a parčíky, zeleň ulíc), stred obce
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2. Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva je:
a) umiestnenie stavebného zariadenia (lešenie, výťah a pod.),
b) zariadenie staveniska,
c) umiestnenie veľkoobjemového kontajnera,
d) umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcii.
§16
Sadzba dane
1. Všeobecná sadzba dane za užívaného verejného priestranstva sa určuje 0,35 € za m2 a deň.
2. Za nepovolený záber užívaného verejného priestranstva sa určuje sadzba 3,50 € za m2 a deň.
3. Ostatné sadzby dane osobitne užívaného verejného priestranstva sa určujú takto:
a) umiestnenie stavebného zariadenia (lešenie, výťah a pod.)
0,07 € za m2 a deň
b) zariadenie staveniska
0,07 € za m2 a deň
c) umiestnenie veľkoobjemového kontajnera,
0,07 € za m2 a deň
d) umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcii
0,66 € za m2 a deň
§ 17
Vznik daňovej povinnosti, náležitosti oznamovacej povinnosti
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane písomne.
2. Náležitosti oznamovacej povinnosti:
a) meno a adresu (sídlo) žiadateľa,
b) dôvod osobitného užívania verejného priestranstva,
c) presné miesto osobitného užívania verejného priestranstva,
d) veľkosť‘ a druh verejného priestranstva,
e) termín osobitného užívania verejného priestranstva,
f) zodpovednú osobu (meno, priezvisko a kontakt)
g) v prílohe doložiť situačný náčrt s vyznačením miesta záberu a v prípade ak je záber
vyvolaný stavebnou činnostnou - fotokópiu stavebného povolenia príp. ohlásenia.
3. Obec Braväcovo vydá povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva.
4. Obec Braväcovo si vyhradzuje právo toto povolenie zmeniť alebo zrušiť ak si to vyžaduje
verejný záujem.
5. Daňovník, ktorý žiada o osobitné užívanie verejného priestranstva, nesmie mať voči obci
Braväcovo nevysporiadané finančné záväzky (daňové nedoplatky a pod.).
§ 18
Oslobodenie od dane
Od dane za osobitné užívanie verejného priestranstva sú oslobodené:
a) obec Braväcovo, fyzické osoby a právnické osoby, ktoré osobitným spôsobom užívajú
verejné priestranstvo pre potreby obce,
b) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré osobitne užívajú verejné priestranstvo za účelom
humanitných, charitatívnych a verejnoprospešných cieľov.
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ČASŤ PIATA
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 19
Sadzba dane
1. Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:
a) 250 € za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok,
b) 100 € za jeden mechanický prístroj - biliard a kalendárny rok,
c) 100 € za jeden mechanický prístroj - stolný futbal a kalendárny rok,
d) 100 € za jeden mechanický prístroj - stolný hokej a kalendárny rok,
e) 100 € za jeden mechanický prístroj - šípky a kalendárny rok,
f) 20 € za jedno iné zariadenie na zábavné hry ako je uvedené v písm. a) až e) a kalendárny
rok.
§ 20
Rozsah a spôsob vedenia evidencie na účely dane
1. Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania
nevýherných hracích prístrojov. Evidencia o počte prevádzkovania nevýherných hracích
prístrojov musí obsahovať:
a) deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
b) deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
c) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
d) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
e) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.
§ 21
Spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov
Daňovník je povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť správcovi
dane hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj.
ČASŤ ŠIESTA
POPLATOK
§ 22
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa určuje na obdobie
jedného kalendárneho roka:
a) pri zavedenom množstvovom zbere 0,0360 € za 1 liter komunálnych odpadov alebo
drobných stavebných odpadov,
b) pri nezavedenom množstvovom zbere 0,0360 € za osobu a kalendárny deň.
c) 0,032 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín
2. U právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ dennej produkcie podľa § 79 ods. 4
zákona o miestnych daniach a poplatku vynásobí koeficientom s hodnotou 1.
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§ 23
Spôsob a lehota zaplatenia poplatku za množstvový zber
1. Poplatok možno zaplatiť jedným z nasledovných spôsobov:
a) bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na príslušný účet správcu dane,
b) vkladom na účet správcu dane,
c) v hotovosti do pokladne správcu dane pri platbách do 300 euro,
2. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
§ 24
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia ak poplatník túto skutočnosť
oznámi a preukáže podkladmi. Podkladom preukazujúcim zánik povinnosti platiť poplatok je
najmä :
a) právoplatné rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu vlastníctva k nehnuteľnosti
v prospech inej osoby,
b) doklad, na základe ktorého zaniká právo užívať nehnuteľnosť na území obce Braväcova,
c) doklad o prihlásení sa na trvalý pobyt mimo obce Braväcova,
d) doklad o odhlásení sa z prechodného pobytu v obci Braväcovo,
e) doklad o ukončení podnikateľskej činnosti na území obce Braväcovo,
f) doklad o zrušení prevádzky na území obce Braväcovo,
g) doklad o ukončení činnosti právnickej osoby založenej na iný účel ako na účel
podnikania na území obce Braväcovo.

2. Poplatník písomne požiada správcu dane o vrátenie preplatku. K žiadosti priloží doklad
o zániku poplatkovej povinnosti.
3. Správca dane na základe písomnej žiadosti poplatníka zníži poplatok podľa najnižšej sadzby
za obdobie, za ktoré poplatník preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku, že sa viac
ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Braväcova a to:
a) poplatníkovi, ktorý je prechodne ubytovaný v inej obci na území Slovenskej republiky
z dôvodu výkonu práce,
b) poplatníkovi, ktorý je prihlásený na prechodný pobyt v inej obci na území Slovenskej
republiky.
4. Podkladom preukazujúcim skutočnosti nevyhnutné pre zníženie poplatku je najmä :
a) potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce v inej obci na území Slovenskej republiky
počas príslušného zdaňovacieho obdobia alebo doklad preukazujúci ubytovanie v
mieste výkonu práce (vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o prechodnom ubytovaní,
nájomná zmluva, úhrada nájmu za ubytovanie a pod.) s uvedením počtu dní počas
ktorých sa daňový subjekt zdržiava alebo zdržiaval mimo územia obce Braväcova,
b) potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci na území Slovenskej republiky počas
príslušného zdaňovacieho obdobia s uvedením obdobia, počas ktorého prechodný
pobyt trvá alebo trval.
5. Správca dane na základe písomnej žiadosti poplatníka zníži poplatok o 10 % ak poplatník
preukáže, že je:
a) fyzická osoba v hmotnej núdzi,
b) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
c) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
d) prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba.
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6. Podkladom na zníženie je potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi, ktoré vydáva Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny, fotokópia platného preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím, alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom alebo doklad potvrdzujúci, že sa jedná o prevažne alebo úplne bezvládnu fyzickú
osobu.
7. Správca dane zníži poplatok o 10 % poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba staršia ako 62
rokov.
Podkladom na zníženie poplatku sú údaje z evidencie obyvateľov.

8. Správca dane poskytne poplatníkovi len jeden druh zníženia poplatku.
9. Správca dane na základe písomnej žiadosti poplatníka odpustí poplatok za obdobie, za ktoré
poplatník predloží podklady, že sa viac ako 90 dní počas príslušného zdaňovacieho obdobia
nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Braväcova a to:
a) poplatníkovi ktorý býva, študuje alebo pracuje v zahraničí,
b) poplatníkovi ktorý je vo výkone trestu odňatia slobody, vo väzbe, v reedukačnom
zariadení,
c) poplatníkovi ktorý bol umiestnený v zariadení sociálnych služieb,
d) poplatníkovi ktorý bol umiestnený v zdravotníckom zariadení.
10. Podkladom preukazujúcim skutočnosti nevyhnutné pre odpustenie poplatku je najmä :
a) potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru resp. o výkone práce v
zahraničí,
b) potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí o trvaní pracovného
pomeru resp. o výkone práce v zahraničí,
c) potvrdenie vzdelávacieho zariadenia o štúdiu v zahraničí,
d) potvrdenie príslušného úradu o pobyte v zahraničí (rezidentské povolenie, úrad
prihlasovania obyvateľstva),
e) potvrdenie zdravotníckeho zariadenia o umiestnení poplatníka v tomto zariadení,
f) potvrdenie zariadenia sociálnych služieb o umiestnení poplatníka v tomto zariadení,
g) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody alebo o výkone väzby,
h) potvrdenie o umiestnení poplatníka v reedukačnom zariadení.
11. Podklady podľa § 24, ods. 1, 4, 6 a 10 tohto nariadenia musia byť vystavené tak, aby z ich
obsahu bola zrejmá neprítomnosť poplatníka na území obce Braväcova počas príslušného
zdaňovacieho obdobia, ktorá zakladá jeho nárok na zníženie resp. odpustenie poplatku.
V prípade, že tieto podklady nie sú vyhotovené v štátnom jazyku alebo českom jazyku, je
potrebné priložiť voľný preklad a na výzvu správcu dane je poplatník povinný predložiť ich
originál.
ČASŤ ŠIESTA
§ 25
Spoločné ustanovenie
Správca dane určuje, že daň v úhrne do 3 eur nebude vyrubovať.
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§ 26
Záverečné ustanovenie
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 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 zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.
3. Dňom účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia obce Braväcovo č. 01/2018 o miestnych
daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie č. 02/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017, Všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2009 o dani za psa, Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2014 o poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2013 o dani za
nevýherné hracie prístroje, Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2009 o dani za ubytovanie,
Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č.10/2009 o dani za ubytovanie, Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2009 o podmienkach
určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Braväcovo.

Strana 10 z 10

