
 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

obce Brusno 

č. 7/2021   

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 104/2015 zo dňa 

14.12.2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli  obce dňa 30.11.2021 

Zverejnený na internetovej stránke obce (úradná 

nástenka) dňa 

30.11.2021 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové 

konanie 
Pripomienky  je možné zaslať: 
- poštou alebo osobne na Obecný úrad Brusno,   

Ondrejská 360/1, 976 62  Brusno 
- elektronicky  na e-mailovú adresu  

obecbrusno@stonline.sk 

30.11.2021 

Zvesené z úradnej tabule 16.12.2021 

Dátum  ukončenia lehoty pripomienkového 

konania 

10.12.2021 

Vyhodnotenie  pripomienok k návrhu VZN 

uskutočnené dňa  

Bez pripomienok 

Schválené Všeobecne záväzné nariadenie Uznesením OZ č. 8/2021 zo dňa  16.12.2021 

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 17.12.2021 

Zvesené z úradnej tabule obce dňa 01.01.2022 

Zverejnené na internetovej stránke obce ( 

úradná nástenka) dňa 

17.12.2021 

Nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022 

 Obecné zastupiteľstvo obce Brusno podľa § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 1,2 a 

3, § 16 ods. 1,2 a 3, § 17 ods. 2,3,4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2, § 103 zákona č. 582/2004 

Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo: 

 

ČI. 1 

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 7/2021 o miestnych daniach a miestnom 



 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 104/2015 zo dňa 

15.12.2015 sa mení a dopĺňa takto: 

 

DRUHÁ ČASŤ 

DAŇ ZO STAVIEB 

 

V § 6 ods.2 sa ročná sadzba dane zo stavieb uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje pre:  

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu na   

0,13€  za každý aj začatý m
2
 zastavanej plochy, 

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) na 0,13€ za každý aj začatý m
2
 

zastavanej plochy 

 

DAŇ Z BYTOV 

V § 7 ods.2 sa ročná sadzba dane z bytov uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje v obci u: 

a) bytov na  0,13€ za každý začatý m
2
 podlahovej plochy bytu, 

b) nebytových priestorov na 0,13€ za každý začatý m
2
 podlahovej plochy nebytového 

priestoru. 

 

 

 

 DEVIATA ČASŤ  

 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 31 

Schválenie 

Obecné zastupiteľstvo v Brusne sa uznieslo na tomto dodatku všeobecne záväznom nariadení 

dňa 16.12.2021 

 

§ 32 

Platnosť 

VZN č. 7/2021  nadobúda platnosť' dňom vyvesenia na úradnej tabuli 

 

§33 

Účinnosť 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 104/2015 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

nadobúda účinnosť' 01. januára 2022 

 

 

 

 

 

 

V Brusne dňa 17.12.2021     ………………….. 

        Ing. Jozef Šimeček  

               starosta obce 


