Obec Bruty v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 5, 6 a 7, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 17
ods. 2,3 a 4, § 29, § 36, § 51, § 59, § 83, 98 § 98 b, ods. 5 § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie obce BRUTY
o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
č. 1/2015

PRVÁ ČASŤ
§ 1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
(1) Obecné zastupiteľstvo Obce BRUTY v zmysle § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že 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 z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2015 na území obce
Bruty tieto druhy daní a poplatok:
- Daň z nehnuteľností
- Daň za psa
- Daň za užívanie verejného priestranstva
- Daň za nevýherné hracie prístroje
- Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

DRUHÁ ČASŤ
§ 2 DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
c) daň z bytov
DAŇ Z POZEMKOV
§ 3 Predmet dane, základ dane, sadzba dane a určenie hodnoty lesného pozemku
(1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Bruty
vedené na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálnom odbore.
(2) Základom dane je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov
v m2 a hodnoty pôdy, uvedenej v prílohe č.1 k zákonu.
(3) Ročná sadzba dane z pozemkov je nasledovná:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady,
trvalé trávnaté porasty
0,30 % zo základu dane
b) záhrady
0,30 % zo základu dane
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,30 % zo základu dane
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané
vodné plochy
0,50% zo základu dane
(4) Hodnota lesných pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Bruty, na ktorých sú
hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
určuje v sume 0,5000 €/m

DAŇ ZO STAVIEB
§ 4 Predmet dane, základ dane a sadzba dane
(1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby nachádzajúce sa v katastrálnom území Bruty vedené na
Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálnom odbore.
(2) Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2.
(3) Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je:
a) 0,033 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,066 € za stavby pre poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
c) 0,132 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
d) 0,331 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
e) 0,331 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
f) 0,165 € za ostatné stavby neuvedené pod písm. a) až f).
(4) Pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb sa určuje príplatok za podlažie v sume
0,024 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

DAŇ Z BYTOV
§ 5 Predmet dane, základ dane a sadzba dane

(1) Predmetom dane z bytov v bytovom dome, sú byty a nebytové priestory nachádzajúce sa
v katastrálnom území Bruty vedené na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálnom odbore.
(2) Základom dane je výmera podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
(3) Ročná sadzba dane je 0,033 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu alebo nebytového
priestoru.
§ 6 Zníženie a oslobodenie od dane z nehnuteľností
Od daní sa oslobodzujú pozemky:
a/ na ktorých sú cintoríny a
b/ vodné plochy, na ktorých sú močiare.

TRETIA ČASŤ
§7 DAŇ ZA PSA
Ročná sadzba dane za psa je vo výške 3,00 € za jedného psa.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 8 Predmet dane, základ dane a sadzba dane
(1) Na účely dane za užívanie verejného priestranstva verejnými priestranstvami v katastrálnom
území obce Bruty sú verejne prístupné miestne komunikácie, parky, námestia, chodníky
a pozemky pred budovami vo vlastníctve obce Bruty.
(2) Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva sa rozumie:
a) skládky stavebných materiálov
b) trvalé parkovanie motorového vozidla

c) zriadenie predajného zariadenia
(3) Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva je nasledovná:
a) pri skládkach stavebných materiálov pre daňovníkov, ktorí majú vydané platné stavebné
povolenie 0,07 €/m2/deň užívania
b) pri trvalom parkovaní motorového vozidla 0,07 €/m2/deň užívania
c/ pri zriadení predajného zariadenia 5,- € / deň
(4) Daňovník je povinný správcovi dane písomne oznámiť najneskôr v deň vzniku užívania dobu,
plochu a účel užívania.
PIATA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 9 Predmet dane, základ dane a sadzba dane
(1) Predmetom dane sú 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) Ročná sadzba dane za nevýherné hracie prístroje je v sume 50,- € za jeden nevýherný hrací
prístroj.
(3) Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu o prevádzkovaných hracích prístrojoch.
V evidencii je potrebné uviesť názov nevýherného hracieho prístroja, dátum spustenia
nevýherného hracieho prístroja do prevádzky, výrobné číslo a typ nevýherného hracieho
prístroja, dátum ukončenia prevádzky nevýherného hracieho prístroja.
(4) Spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov sa určuje podľa výrobného čísla a typu
nevýherného hracieho prístroja.

ŠIESTA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 10 Sadzba poplatku, hodnota koeficientu a podmienky zníženia alebo
odpustenia od poplatku
(1) Ročná sadzba poplatku pre fyzickú osobu je 0,0357 € za osobu a kalendárny deň, t. j. 13,- €
ročne.
(2) Hodnota koeficientu je: 1
(3) Podmienky na zníženie miestneho poplatku na 50% alebo odpustenie miestneho poplatku na
základe žiadosti:
a) pre študentov po predložení potvrdenia o návšteve vysokej alebo strednej školy
a o ubytovaní,
b) pre osoby pracujúce dlhodobo v zahraničí na základe potvrdenia od zamestnávateľa , alebo
potvrdenia o pobyte v zahraničí.
(4) Správca dane odpustí miestny poplatok osobám, ktoré sa zdržiavajú v zahraničí viac ako 90 dní
na základe pracovnej zmluvy.

SIEDMA ČASŤ
§ 11
Správca dane nebude vyrubovať daň najviac v úhrne do sumy 3,- €.

ZÁVEREČNÁ ČASŤ
§ 12
(1) Obecné zastupiteľstvo obce Bruty sa na tomto všeobecne záväzné záväznom nariadení uznieslo
dňa 11. 12. 2014 uznesením číslo 12/11122014.
(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Bruty o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady č. 1/2012 zo dňa 14.12.2012 schválené uznesením číslo 16/14122012-Z.
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Ing. Alexander H u b a č
starosta obce Bruty
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