Všeobecne záväzného nariadenia o dani
za užívanie verejného priestranstva
číslo 3/2008
o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva
na území obce Palárikovo

Návrh VZN vyvesený na vyhláškovej tabuli OcÚ Palárikovo 15.10.2008

Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Palárikovo číslo 14/081030 dňa 30.10.2008
Vyvesené na vyhláškovej tabuli OcÚ Palárikovo dňa 31.10

Zverejnené na úradne tabuli dňa 30.10.2008 na dobu 15 dní.

1

Obec Palárikovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 2 pds.
1, písm. c/, § 35 a § 36 a § 103 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v y d á v a s účinnosťou od 1. januára 2009

Všeobecne záväzné nariadenie obce
o dani za užívanie verejného priestranstva
číslo 3/2008
§1
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Palárikove podľa § 11 odst. 4 písm. d/ a e/ zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, rozhodlo v zmysle tretej
časti zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení neskorších predpisov / ďalej len zákon/
o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva na
území obce Palárikovo počnúc dňom 1. januára 2009.
§2
Definovanie verejného priestranstva
Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú všetky verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve alebo v správe obce. Sú to najmä cesty, miestne komunikácie,
chodníky námestia, trhovisko, parky , ihriská , parkoviská a pod.
Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré obec prenajala,
podľa osobitného predpisu.
§3
Predmet dane
Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného,
predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky
palív alebo iného materiálu, prechodné umiestnenie informačného a propagačného zariadenia
alebo tabule na verejnom priestranstve, ako aj trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého
parkoviska.
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 vozidlá, obytný
príves/ na tom istom mieste. Pod súvislým státím sa rozumie státie vozidla na tom istom
mieste po nepretržitú dobu najmenej 30 dní, pričom preukazateľne a zjavne nejde o bežné
parkovanie, v zmysle pravidiel cestnej premávky..

§4
Daňovník

2

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo
na účely uvedené v predmete dane.

§5
Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný písomne oznámiť užívanie verejného priestranstva správcovi
dane a to pri prechodnom užívaní verejného priestranstva najneskôr 1 deň pred začatím
užívania verejného priestranstva a pri skládkach najneskôr v deň umiestnenia skládky.
§6
Oslobodenie od dane
1/ Daň neplatí za ohlásenú a povolenú kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na
verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na
charitatívne a verejnoprospešné účely.
2/ Daň sa neplatí za trvalé parkovanie motorových vozidiel osôb zdravotne
postihnutých / nemobilných /, ak je vozidlo označené v zmysle príslušného všeobecne
záväzného právneho predpisu a je vo vlastníctve daňovníka.
§7
Podmienky určenia sadzby dane
1/ Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 .
2/ Za umiestnenie skládky, zariadenia cirkusu, lunaparku alebo inej atrakcie sa sadzba
určuje:
2.1/ za skládku paliva, po troch dňoch / do ktorých sa počítajú aj voľné dni/ sa určuje sadzba
0,17 € ... /5,12 Sk/ za každý aj neúplný m2 a každý aj neúplný deň,
2.2 / za skládku stavebného materiálu, pre stavebníkov na základe ich individuálneho
dožiadania sa upúšťa od dane na dobu max. 3 mesiace, inak sa určuje sadzba 0,17€ ...
/5,12 Sk/ za každý aj neúplný m2 a každý aj neúplný deň,
2.3/ za zriadenie cirkusu, lunaparku alebo inej atrakcie sa :
• v priebehu roka určuje sadzba 0,07 € /2,10 Sk/ za každý aj neúplný m2 a každý aj
neúplný deň,
• počas hodov sa sadzba stanovuje jednorázovo vo výške 66,39 € / 2.000,06 Sk/ za
jedno miesto.
3/ za prechodné umiestnenie informačného zariadenia alebo tabule sa určuje sadzba
0,07 € / 2,10 Sk/ za m2/deň.
/ konverzný kurz 1€ = 30,1260 SKK/
§8
Vznik a zánik daňovej povinnosti
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Daňová povinnosť daňovníka vzniká začatím užívania verejného priestranstva
a zaniká skončením užívania verejného priestranstva.
§9
Splatnosť a vyberanie dane
1/ Daň je splatná najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti, bez vyrubenia
platobným výmerom. V príslušnej výške podľa jednotlivých sadzieb sa platí v celosti na účet
správcu dane, v hotovosti v pokladni správcu dane, alebo prevodom z účtu v peňažnom
ústave, prípadne poštovou poukážkou.
2/ Oprávnenie užívať verejné priestranstvo preukazuje daňovník potvrdením
o zaplatení dane a písomným povolením, ktoré mu vydá po splnení oznamovacej povinnosti
a zaplatení dane príslušný odborný útvar obecného úradu. Odborný útvar je povinný na
požiadanie daňovníka poskytnúť informácie o všetkých podmienkach užívania verejného
priestranstva v obci.
§ 10
Prechodné ustanovenia
1/ Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2009 podľa zákona NR SR číslo 582/2007
Z.z. o miestnych poplatkoch a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce
Palárikovo č. 6/2004 v znení VZN č. 5/2005 sa dokončí podľa doterajších predpisov.
§ 11
Záverečné ustanovenia
1/ Obecné zastupiteľstvo Palárikovo sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení
o dani za užívanie verejného priestranstva uznieslo dňa 30.10.2008, uznesením číslo
14/081030.
2/ Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2009.

Mgr. Jozef D e r ň á r
starosta obce, v.r.
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