Všeobecne závazné nariadenie obce Bran č č. 58 /2014
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015
Obec Branč v súlade s ustanovenfm § 6 zdkona 6'. 369 11990 Zb, o obecnom zriadeni
v zneni neskoršich predpisov a zákona 6. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komundlne odpady a drobn6 stavebn6 odpady v zneni neskoršich pred -pisov
ustanovuje
Úvodné ustanovenie
§1
Obecn6 zastupiteFstvo v Bran či podFa § 11 ods. 4 pism. d/ zákona 6. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadeni v zneni neskoršich predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98
zákona 6. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komundlne odpady
a drobn6 stavebn6 odpady, v znenf neskoršich predpisov, zavádza s ú činnosfou od
1. januára 2015:
1.1 a/ daŕi z nehnutdnosti,
b/ dah za psa,
c/ daň za užívanie verejného priestranstva,
d/ daft' za predajn6 automaty,
e/ dari za nevýhern6 hracie pristroje
v zdafiovacom obdobi roku 2015.
2. 1 Obec ukladd miestny poplatok za komundlne odpady a drobn6 stavebn6 odpady.

DAŇ Z NEHNUTEENOSTi
DAŇ Z POZEMKOV
§2
Sadzba dane
1.1 Sprdvca dane na územf celej obce Bran č určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre
pozemky druhu:
a/ - orná Oda, chmePnice, vinice a ovocné sady vo výške 0,30 % zo základu dane v časti
obce Bran č /katastrálne dzemie Bran č/,
Hodnota ornej p6dy pre k.ú. Branč je stanovend na 0,9330 €/m2 ( uvedené v prilohe
6. 1 zákona č . 582/2004 Z.z. v zneni neskoršich predpisov)
- orná pôda, chmePnice, vinice a ovocné sady vo výške 0,40 % zo základu dane v časti
obce Velld Ves /katastrálne 6zemie Valid Ves/,
Hodnota ornej p6dy pre k.ú. Vellá Ves je stanovend na 0,6837 €/m2 (uveden6 v
prilohe 6. 1 zdkona č . 582/2004 Z.z. v znení neskoršich predpisov)
b/ &yak' trávne porasty vo výške 0,25 % zo zdkladu dane,
Hodnota TTP pre k.ú. Bran č je stanovená na 0,1473 €/m2 a pre k.ú. Velld Ves je
stanovend na 0,1437 €/m2 (uveden6 v prilohe 6. 1 zdkona č . 582/2004 Z.z. v zneni
neskoršfch predpisov)
c/ záhrady vo výške 0,45 % zo základu dane,
Hodnota zdhrad pre obec Bran č je stanovená na 1,85 €/m2 (uveden6 v prflohe č . 1
zdkona 6. 582/2004 Z.z. v zneni neskoršich predpisov)

d/ lesné pozemky, na ktorych sú hospoddrske lesy vo vyške 0,25 % zo základu dane,
Hodnota lesnYch pozemkov pre obec Branč je stanovená ak da ŕiovnik nepreukáže
znalecky posudok na 0,0763 €/m2 (vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR 6'. 492/2004 Z.z.
o stanoveni všeobecnej hodnoty majetku)
e/ rybniky s chovom rýb a ostatne hospoddrsky vyulivane vodne plochy 0,50 % zo
zdkladu dane,
Hodnota rybnikov je stanovend pre obec Branč ak daŕiovnik nepreukáže znalecký
posudok na 0,0763 €/m2 (vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR 6. 492/2004- Z.z.
o stanovenf všeobecnej hodnoty majetku)
f/ zastavane plochy a nádvoria vo výške 0,45 % zo základu dane,
Hodnota zastavanych plôch pre obec Branč je stanovená na 1,85 €/m2 (uvedené v
prflohe č . 1 zdkona č . 582/2004 Z.z. v zneni neskoršich predpisov)
g/ stavebne pozemky vo vyške 0,30 % zo základu dane,
Hodnota stavebných pozemkov pre obec Branč je stanovend na 18,58 €/m2 (uvedené
✓ prilohe 6. 1 zákona č . 582/2004 Z.z. v zneni neskoršich predpisov)
h/ ostatné plochy vo výške 0,30 % zo základu dane,
Hodnota ostatných plôch pre obec Branč , je stanovend na 1,85 € 1 m2 (uvedené
prflohe 6. 1 zdkona 6. 582/2004 Z.z. v znenf neskoršich predpisov)

DAŇ ZO STAVIEB
3
Sadzba dane
1. 1 Sprdvca dane za dzemi celej obce Bran č určuje ro čnú sadzbu dane zo stavieb za
každy aj začaty m2 zastavanej plochy stavby vo vyške:

a/
b/

c/
d/
e/

f/
g/

0,066
za stavby na byvanie a drobné stavby, ktoré majít dopinkovd funkciu pre
hlavnd stavbu,
1,00
za stavby na pornohospodársku produkciu, skleniky, stavby pre vodné
hospoddrstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospoddrskej produkcie
vrdtane stavieb na vlastnd administrativu,
0,20 E za stavby rekrea čných a záhradkárskych chdt a domčekov na individuálnu
rekredciu,
0,25
za samostatne stojace gardže a samostatné stavby hromadných gardži a stavby
určené alebo používané na tieto A čely postavené mimo bytových domov,
2,00
za priemyselné stavby, stavby sldžiace energetike, stavby sldžiace
stavebnictvu, stavby využivané na skladovanie vlastnej produkcie vrdtane stavieb na
vlastnil administrativu,
2,00
za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnost', skladovanie
a administrativu sdvisiacu s ostatnym podnikanim a so zdrobkovou činnost'ou
1,00 e za ostatné stavby.
2. 1 Pri viacpodlažnych stavbdch sprdvca dane ur čuje príplatok za podlažie
0,033 €/m2
za každé d'alšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia.

DAN Z BYTOV
§4
Sadzba dane
1./ Správca dane na území celej obce Bran č určuje ro čnú sadzbu dane z bytov
za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške 0,10
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§5
Oslobodenie od dane a zniženie dane
1./ Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov oslobodzuje:
pozemky, na ktorých sú cintoriny,
močiare,
pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
2./ Správca dane ustanovuje, že jedným z kritérif pre oslobodenie, alebo zniženie
dane z nehnuternosti bude vykonávanie dobrovornickej činnosti podl'a zdkona č . 406/2011
o dobrovofnictve a o zmene a dopineni niektorých zákonov.
§6
Vyrubovanie dane
Správca dane ustanovuje, že daft' nižšiu ako 3,- E nebude vyrubovat' ani vyberat'.
§7

Platenie dane
1./ Správca dane ur čuje, že vyrubená daft' z nehnutel'nostf je splatná v dvoch
rovnakych splátkach, prvá splátka dane je splatná do 31. mája a druhá splátka
do 30. septembra.

II
DAN ZA PSA
§8
1./
Sadzba dane je 4,za jedného psa a kalendárny rok.
2./
Dafíová povinnost' vzniká prvým Mom kalendárneho mesiaca nasledujiaceho
po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným awn mesiaea,
v ktorom pes prestal byt' predmetom dane. Obec vyrubi daft' rozhodnutím. Vyrubená da ŕi
je splatná do 15 dni odo dŕia nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
3./ a/ Predmetom dane za psa je pes starši ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo
prdvnickou osobou.
b/ Predmetom dane za psa nie je
pes chovaný na vedecké a výskumné dčely,
pes umiestnený v atulku zvierat,
pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastni alebo použiva ob čan s fažkým zdravotným
postihnutim.
4./ Oslobodenie od platenia dane treba pisomne požiadaf správcu v lehote
oznamovacej povirmosti.

čl. III
DAŇ ZA UžiVANIE VEREJNE' HO PRIESTRANSTVA
§9
1./ Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2./ Verejným priestranstvom sú verejnosti pristupn6 pozemky vo vlastMetve obce.
3./ Osobitným užívanim verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia na
poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia,
zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcii, umiestnenie skládky, trvalé
parkovanie vozidla.
4./ Daňovnik je povinný pfsomne oznámif vznik a zánik dariovej povinnosti správcovi
dane a uhradif vyrubenú da ň.
S týmto nie je dotknutý predchádzajúci salas správeu verejného priestranstva na jeho
osobitné užívanie.
5./ Daňovnikom je fyzickd osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo
uživa.
6J Sadzba dane za osobitné uživanie verejného priestranstva za m2 a den':
za umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného
a/ 0,20
zariadenia, predajného zariadenia, trvalé parkovanie osobného motorového vozidla.
za zariadenie cirkusu, zariadenie lunaparku, iných atrakcii, umiestnenie
b/0,20
skládky a trvalé parkovanie úžitkového a nákladného motorového vozidla,
c/ 2,00 e za drobný ambulantný predaj.
čl. IV
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§10
1./Predmetom dane za predajné automaty sú prfstroje a automaty, ktoré vydávajú tovar
za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prfstupných verejnosti.
2./ Daňovnikom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
3./ Základom dane je po čet predajných automatov.
4./ Sadzba dane je 80,za jeden predajný automat a kalendárny rok.
5.1 Daňová povinnosf vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa
predajný automat začal prevádzkovaf a zaniká posledným driom mesiaca, v ktorom sa
ukončilo jeho prevádzkovanie. Obec vyrubi da ň rozhodnutfm. Vyrubená clan je splatná
do 15 dni odo dria nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
6./ Daňovnfk vedie prehradnú evidenciu na A čely dane najmä: označenie a typ
automatu, výrobné čfslo.

a

V
DAŇ ZA NEVYHERNÉ HRACIE PRISTROJE
§l 1
1./ Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prfstroje, ktoré sa spdšfajú
alebo prevádzkujú za odplatu, pri čom tieto hracie pristroje nevydávajú pe ň'ažnú výhru a sú
prevádzkovand v priestoroch pristupných verejnosti.
2./ Nevýherné hracie pristroje sú:
a./ elektronické prfstroje na po čitačové hry,
b./ mechanické pristroje, elektronické pristroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

3./ Základom dane je po čet nevýherných hracfch pristrojoy.
za jeden nevýherný hracf pristroj za kalendárny rok.
4./ Sadzba dane je 80,5./ Daŕiová povinnosf vzniká prvým d ŕiom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa
predajný automat začal prevddzkovaf a zaniká posledným dň'om mesiaca, v ktorom sa
ukončilo jeho prevádzkovanie. Obec vyrubi clan' rozhodnutim. Vyrubená clan' je splatná
do 15 drn odo dŕía nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
6./ Dafiovnik vedie prehradma evidenciu na n čely dane najma: označenie a typ
automatu, výrobné čfslo.
VI
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNALNE
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNE, ODPADY

§ 12
Predmet poplatku
Miestny poplatok za komundlne odpady a drobné stavebné odpady sa plan za
komundlne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na nzemi obce Bran č .
§ 13
Poplatnák
1./Poplatok plan poplatnik, ktorým je:
a./ fyzická osoba, ktord má v obci Bran č trvalý alebo prechodný pobyt,
b./ podnikater, ktorý je oprávnený užívaf alebo užíva nehnuternosf nachádzajncu sa na
nzemf obce Bran č na Ačel podnikania,
c./ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívaf alebo užíva nehnutel'nost' nachddzajtIcu sa
na úzerni obce Bran č .
§14
Množstvový zber
1./ Množstvový zber je zber komundlnych odpadov a drobných stavebných odpadov,
pri ktorom pôvodca plan poplatok ustanovený vo výške, ktord je priamo nmerná množstvu
týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
2./ Obec Bran č zaviedla na nzenn obce Bran č množstvový zber komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov pre fyzick č osoby — podnikaterov a právnické osoby.
§15
Určenie poplatku
1./ Pri množstvovom zbere, správca poplatku ur čf poplatok ako snčin frekvencie odvozov,
sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorn poplatra uživa v súlade so zavedeným systémom
zberu komundlnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
2.7 Subjektom, u ktorých nie je zavedený množstvový zber, správca poplatku urn
poplatok na kalendárny rok, ako sú čin sadzby poplatku a po čtu kalenddrnych dní
v kalendárnom roku, po čas ktorých má poplatník v obci Bran č trvalý alebo prechodný
pobyt alebo po čas ktorých nehnuternost' uživa.
§16
Sadzba poplatku
1. Správca poplatku stanovuje sadzby poplatkov pri množstvovom zbere nasledovne:
a/ 0,0206 €/liter pri zbernej nádobe s objemom 110 litrov a 120 litrov (64,27 €/rok)
b/ 0,0179 €/liter pri zbernej nádobe s objemom 240 litrov
(111,70€/rok)
c/ 0,0103 €/liter pri zbernej nádobe s objemom 1 100 litrov
(294,58 €/rok)

2./ Správca poplatku stanovuje sadzbu poplatku 0,0438 za osobu a kalendárny
deťi ( 16,- Grok) subjektom, u ktorých nie je zavedený mnoistvový zber.

§17
Ohlásenie
1./ Poplatnik je povinný do jedného mesiaca odo d ŕía vzniku povinnosti platit'
poplatok, odo dŕia ked' nastala skuto čnosf, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej
povinnosti, ako aj od skon čenia obdobia určeného spráycom poplatku, za ktoré platil
poplatok, v pripade ak došlo k zmene už ohlásených úclajoy ohlásif správcovi poplatku:
a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne piní povinnosti poplatnika
c/ údaje rozhodujúce na ur čenie poplatku podFa § 16 spolu s ohlásenim predloži aj
doklady potyrdzujúce uvádzané údaje.
2.7 Ohlásenie sa poddva na predpisanom formulári, ktorý obdrži poplatnik
prostredníctvom spráycu poplatku.
§18
Vyrubenie a splatnost' poplatku
1./ Poplatok vyrubf správca poplatku rozhodnutim iba poplatnikom u ktorych nie je
zavedený množstvový zber. Takto vyrubený poplatok je splatny v dvoch rovnomerných
splátkach a to najneskôr do 31. marca a 30. novembra.
2./ Poplatnikom, ktori sú zapojenf do množstvoyého zberu sa rozhodnutie na poplatok
nevydáva, ale platia ho podra podkladov štyrfro čne na Ačet Obce Bran č . Posledná štvrtá
platba je splatná do 30. novembra.
3./ Ak správca poplatku sám alebo na základe ohlásenia podFa § 17 zistf, že poplatok bol
poplatnfkovi vyrubený v nesprávnej Yýške alebo že nastali skuto čnosti, ktoré majú vplyv
na zmenu yýšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, sprdvca poplatku upravi
výšku poplatku podra okolnosti, ktoré nastali.
§19
Oslobodenie od poplatku
1.7 Správca poplatku oslobodf od poplatku osobu za obdobie, za ktoré poplatník správcovi
poplatku preukáže najma:
- že sa v určenom obdobi dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahrani či, alebo na inej
adrese v SR, spráyca poplatku pokladá za dlhodobý pobyt v zahrani či 90 dni
z kalenddrneho roku, hodnoverným dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia
oslobodenia: pracoyné povolenie, pracovná zmluva alebo potvrdenie o pobyte na územi
iného štátu /yin!, alebo čestné vyhlásenie.
2J Nárok na poskytnutie úl'avy si platiter poplatku uplatriuje žiadosfou a hodnovernými
dokladmi v prislušnom kalendárnom roku.
3./ V osobitných pripadoch na základe žiadosti poplatnika obec môže odpustif čast'
poplatku, najviac však do výšky 50 % na osobu na rok.
4./ Správca poplatku ustanovuje, že jedným z kritérii pre oslobodenie, alebo zniženie
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude vykonávanie
dobrovornickej činnosti podFa zdkona č . 406/2011 o dobrovanictve a o zmene
a dopineni niektorých zákonov.

VII
§ 20
Závere čné a zrušovacie ustanovenie
1 í Driom účinnosti tohto všeobecne závazn čho nariadenia o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok
2015 sa zrušuje Všeobecne závazné nariadenie č . 57/2013.
2./ Obecné zastupitastvo obce Bran č sa na tomto všeobecne záväznom nariadeni na rok
2015 uznieslo dria 1212.2014

§21
tčinnost'
Toto nariadenie nadobítda U činnost' 1. januára 2015.

V Branči dria 12.12.2014

