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o dani za užívanie verejného priestranstva

Obec Svodín v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o obecnom zriadení“/ a ustanoveniami
§ 2 ods. 1 písm. c), § 35 a § 36 zákona NR SR č. 582 /2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, vydáva s účinnosťou od 1. januára 2015 toto všeobecne záväzné nariadenie obce:
§1
Úvodné ustanovenie
1) Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne na základe § 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona o obecnom
zriadení r o z h o d l o podľa štvrtej časti zákona NR SR 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 o miestnych daniach“/
o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva na území
obce Svodín počnúc dňom 1. januára 2015.
2) Základné ustanovenia o predmete dane a o daňovníkovi sú vymedzené a uvedené v štvrtej
časti, § 30 a § 31 zákona o miestnych daniach.
§2
Verejné priestranstvá a osobitné spôsoby ich užívania
1) Verejným priestranstvom podľa tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctve obce: cesty, miestne komunikácie, námestia, chodník, parky, trhoviská
a všetky ďalšie verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.
2) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného
zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky
a trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Trvalým parkovaním
vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného
priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej
osoby a tiež súvislé státie vozidlom /napr. staré vozidlá1), obytný príves/ na tom istom
mieste. Pod súvislým státím sa rozumie státie vozidla na tom istom mieste po nepretržitú
dobu najmenej 30 dní, pričom preukázateľne a zjavne nejde o bežné parkovanie v zmysle
pravidiel cestnej premávky.

_______________
1)

§ 49 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
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§3
Sadzba dane
1) Sadzby za osobitné užívanie verejného priestranstva sú nasledovné:
1.1. umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 0,02 eur za každý aj začatý m2
a každý aj začatý deň,
1.2. umiestnenie predajného zariadenia z príležitosti konania hodov alebo iných
slávností a podujatí, predajných stolov a zariadení (predajných stolov, pultov,
stojanov, ložnej plochy vozidla a pod.) na príležitostných trhoch, resp. na trhovisku
každý utorok a piatok, umiestnenie stánkov s dočasným stanovišťom, určených na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb 1,50 eur za každý aj začatý m2 a každý aj
začatý deň,
1.3. umiestnenie stolov a stoličiek v blízkosti reštauračného, pohostinského alebo iného
obdobného zariadenia 0,01 eur za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
1.4. umiestnenie skládky stavebného, výkopového a iného materiálu pri stavbách,
zmenách stavieb, skládky tuhých palív 0,25 eur za každý aj začatý m2 a každý aj
začatý deň,
1.5. dočasné sústreďovanie odpadu:
1.5.1. voľne uloženého 1,- eur za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
1.5.2. vo veľkoobjemovom kontajnery 0,10 eur za každý aj začatý m2 a za každý aj
začatý deň,
1.6. trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska za každý aj začatý deň:
1.6.1. za motorové vozidlo, prípojné vozidlo (vrátane návesov), traktory,
ťahané vymeniteľné stroje, pracovné stroje, ostatné vozidlá
0,15 eur/m2,
1.6.2. za vrak
0,50 eur/m2,
1.7. za ostatné - tu nemenované osobitné užívanie verejného priestranstva sa bude
vyrubovať 0,25 eur za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.
§4
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. Ak daňová povinnosť
zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej
povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik
daňovej povinnosti neoznámi.
§5
Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
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§6
Platenie dane
1) Vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak správca dane v rozhodnutí neurčí splátky
dane a inú lehotu splatnosti.
2) Pri platbe dane prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou je
daňovník povinný označiť platbu variabilným symbolom, ktorý správca dane uviedol
na rozhodnutí o vyrubení dane a uviesť číslo účtu správcu dane.
§7
Oslobodenie od dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia od dane
Daň sa neplatí za osobitné užívanie verejného priestranstva:
a) na kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného
alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.
Daň sa neplatí tiež za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie
služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné
povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.
b) ak právnická alebo fyzická osoba odstráni skládku do 24 hodín od jej založenia
a verejné priestranstvo uvedie do pôvodného stavu.
c) pred kvetinárstvami, ak majiteľ kvetinárstva umiestni pred prevádzkou: kvety,
kvetináče, vence, vždy zelené rastliny.
§8
Prechodné ustanovenie
Ak do 31. decembra 2014 nastane skutočnosť pre vyrubenie dane za užívanie verejného
priestranstva, daňové konanie sa uskutoční podľa predpisov platných do 31. decembra 2014.
§9
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Svodín o dani
za užívanie verejného priestranstva sa zrušujú § 22 až § 27 Všeobecne záväzného
nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady č. 03/2008.
2) Obecné zastupiteľstvo obce Svodín sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o dani
za užívanie verejného priestranstva uznieslo dňa 15.12.2014 uznesením č. 24/15122014.
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§ 10
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2015.

Gabriel Vígh
starosta obce

Návrh VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli dňa 26.11.2014
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a
právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice
na Obecnom úrade vo Svodíne.

Návrh VZN bol zvesený dňa 15.12.2014
VZN po jeho schválení obecným zastupiteľstvom bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli
dňa 16.12.2014
VZN bolo zvesené dňa 31.12.2014

