
  

 

v súlade s  §  6 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov      

v y d á v a 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2018 

o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie  

 

 

 
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 mesta  dňa:  16.10.2020 

Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli dňa: 16.10.2020 

Zverejnený na webovom sídle mesta dňa :  16.10.2020 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:  16.10.2020 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:  26.10.2020 

Pripomienky zasielať   

- písomne na adresu: Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno - 

- elektronicky na adresu: ruzena.sefrankova@brezno.sk 

- faxom na číslo: 0486306269 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  28.10.2020 
  

Schválené všeobecne záväzné nariadenie  

Na rokovaní MsZ mesta dňa:  04.11.2020 

Uznesením MsZ číslo: 171/2020 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:  09.11.2020 

VZN nadobúda účinnosť dňom:  23.11.2020 
 

 

 

   JUDr. Tomáš Abel, PhD. 

primátor mesta 

 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie Číslo: VZN – 11/2020 

MESTO BREZNO Výtlačok číslo:      1 

mailto:ruzena.sefrankova@brezno.sk


VZN -  11 /2020  2 z 2 

 

  2 z 2 

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna sa v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších  predpisov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 

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

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení:  

 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za 

ubytovanie č. VZN-11/2018 sa dopĺňa a mení takto: 

 

 

1. v § 2 ods. 1 sa v šiestej odrážke za posledným slovom v zátvorke „garáže“ dopĺňa :  

- na vyhradenom mieste, alebo trvalé parkovanie motorového vozidla mimo vyhradeného 

parkovacieho miesta dlhodobo stojacim vozidlom (viac ako 60 dní) s EČV, bez EČV, alebo 

vozidlom s trvale ako aj dočasne vyradenom z evidencie vozidiel) 

 

2. v  § 3 sa dopĺňa : 

j)    dlhodobým státím vozidla parkujúcim mimo vyhradeného  

      parkovania po dobu dlhšiu ako 60 za sebou nasledujúcich dní                    0,30 eur/m2  

k)   dlhodobým státím vozidla parkujúcim mimo vyhradeného  

      parkovania po dobu dlhšiu ako 60 za sebou nasledujúcich dní  

      ak ide o vozidlo bez EVČ, alebo vozidlo trvale ako aj dočasne  

      vyradené z evidencie vozidiel                                    0,50 eur/m2 
 

3. v  § 4 sa dopĺňa ods. 4 : 

V prípade osobitne užívaného verejného priestranstva v zmysle § 3 písm. j) dlhodobým 

státím vozidla parkujúcim mimo vyhradeného parkovania po dobu dlhšiu ako 60 za sebou 

nasledujúcich dní a písmeno k) dlhodobým státím vozidla parkujúcim mimo vyhradeného 

parkovania po dobu dlhšiu ako 60 za sebou nasledujúcich dní ak ide o vozidlo bez EČV, 

alebo vozidlo trvale ako aj dočasne vyradené z evidencie vozidiel (v oboch prípadoch ďalej 

len „dlhodobé státie vozidla“) :  

a) Vyrubí správca dane daň za užívanie verejného priestranstva na základe 

oznámenia/rozhodnutia príslušného odboru MsÚ (OŽPaSP).  

b) Správca dane vyrubenú daň prepočíta a vzniknutý preplatok vráti daňovníkovi 

na základe oznámenia/rozhodnutia príslušného odboru MsÚ (OŽPaSP) 

o ukončení užívania verejného priestranstva dlhodobým státím vozidla.  

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia schváleného 

VZN. 

 

 

 


