
Návrh 

Obec Kameničná, Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  v zmysle § 4 ods. 3 písm.c/, § 6 a § 

11 ods.4 písm. d/, e/ a g/ zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov / ďalej len zákon o obecnom zriadení / a v súlade s § 36 a súvisiacich 

ustanovení zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady  s drobné stavebné odpady v platnom znení neskorších zmien a doplnkov 

sa uznieslo na v y d a n í tohto  

 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Kameničná  

 č. 10/2012 
 

O MIESTNEJ  DANI ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sú stanovené v § 30 

až 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

§ 2 

Základné ustanovenie  

 

Obec Kameničná ako správca dane (ďalej len správca dane) týmto VZN zavádza s účinnosťou 

od 1.1.2013 miestnu daň za užívanie verejného priestranstva. 

 

§ 3 

Predmet úpravy VZN 

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za 

užívanie verejného priestranstva podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 36 zákona č. 

582/2004 Z.z. správcom dane. 

 

§ 4 

Vymedzenie predmetu dane 

Definovanie verejného priestranstva, pojmy 

 

1. Predmetom  dane  je  osobitné  užívanie  verejného  priestranstva,   ktorým   sa   rozumie  

       umiestnenie  zariadenia  slúžiaceho   na  poskytovanie  služieb,  umiestnenie  stavebného,  

       predajného  zariadenia,   umiestnenie  prenosnej garáže,  zariadenia   cirkusu,   lunaparku    

       a   iných    atrakcií,    umiestnenie    skládky,     prechodné     umiestnenie   informačného   

       a   propagačného  zariadenia   na  verejnom   priestranstve,     trvalé   parkovanie  vozidla   

       mimo  stráženého  parkoviska  a  dočasné  parkovanie  vozidla  na  vyhradenom priestore  

       verejného priestranstva. Trvalým   parkovaním   vozidla   mimo  stráženého   parkoviska    

       sa  rozumie vyhradenie priestoru  z verejného  priestranstva  ako  parkovisko   pre  určité   

       vozidlo  alebo  vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby. 

2.   Verejným  priestranstvom  na  účely   tohto  zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo  

vlastníctve alebo v správe obce s výnimkou pozemkov, ktoré obec prenajala podľa   

osobitného zákona. Sú to najmä cesty, miestne komunikácie, chodníky, námestia,  

trhoviská, parky, ihriská a pod.   

 



§ 5 

Daňovník 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo na 

účely uvedené v predmete dane. 

 

§ 6 

Základ dane 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 

priestranstva v m
2
. 

 

§ 7 

Sadzba dane 

Daň za užívanie verejného priestranstva v obci Kameničná je určená nasledovne: 

 

a./ pri skladovaní stavebných materiálov, uhlia, maštaľného hnoja a odpadu mimo ciest  

     a MK daň  sa  platí  za  každý aj neúplný m
2 

denne,  0,33 / m2  za deň  

     Uvedená sadzba sa bude účtovať po piatich dňoch od umiestnenia skládky ak do toho času  

     nebude odstránená. 

     Osoby,  ktoré  majú  právoplatné stavebné  povolenie, alebo povolenie k ohláseniu drobnej    

     stavby , stavebných úprav, môžu  žiadať  od správcu verejného priestranstva odpustenie  

     dane. 

b./ pri  trvalom  užívaní  verejného  priestranstva  za  účelom  umiestnenia   prenosnej   

     garáže a  predajných  zariadení  daň  je  určená   0,30  € / m2 za deň
  
 

c./ pri   trvalom,   resp.   prechodnom   užívaní   verejného   priestranstva   z   dôvodu  

státia s motorovými vozidlami /vrátane prívesov/ autobusmi, okrem osobných 

motorových vozidiel mimo stráženého parkoviska  0,04 € / m2 za deň 

d/  pri   prechodnom  užívaní   verejného  priestranstva   zariadeniami  cirkusu a  lunaparku  

     výška dane je za každý aj neúplný m2   0,40 € / m2 za deň 

     Daň  sa vyrubuje na základe skutočne zaberanej  plochy. 

e/  za predajné miesto       5,00 € / v trvaní do 3 hodín   

                 15,00 € /v trvaní nad 3 hodín  

f/  presné vymedzenie verejného priestranstva určeného na trvalé resp. prechodné užívanie –  

    státie stanoví Obecné zastupiteľstvo na základe podanej žiadosti.      

 

§ 8 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania, verejného priestranstva  

a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. 

 

§ 9 

Správa dane 

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane  

 

1./ Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva  

     správcovi dane nasledovne: 

- daňovník písomne alebo ústne oznámi zámer prechodného užívania verejného priestranstva   

   na dobu presahujúcu 3 dni správcovi dane najneskôr v deň začatia užívania verejného  

   priestranstva, 

- zámer prechodného užívania verejného priestranstva na súvislú dobu oznamuje daňovník  

   správcovi dane písomne, alebo ústne v lehote najneskôr 7 pracovných dní pred začatím  



   užívania verejného priestranstva. 

   Prechodné užívanie verejného priestranstva na účel uvedený v predmete dane je možné iba   

   so súhlasom správcu dane.  
 

2./Správca dane za užívanie verejného priestranstva, ktorým je obec Kameničná vyrubí daň  

    „rozhodnutím“. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti    

    rozhodnutia. V prípade jarmokov, hodov a trhov daň je splatná najneskoršie do dňa začatia  

    užívania verejného priestranstva. Vyrubená daň je príjmom rozpočtu obce Kameničná. 
 

3./Daň sa platí v príslušnej výške podľa rozhodnutia na účet správcu dane. 

    Daňovník môže vyrubenú daň zaplatiť v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom    

    z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou.  
 

Podkladom pre vyhotovenie rozhodnutia je : 

a./ pri prechodnom užívaní verejného priestranstva: písomná alebo ústna žiadosť daňovníka 

b./ pri trvalom užívaní verejného priestranstva: zmluva o užívaní verejného priestranstva 

uzavretá medzi Obcou Kameničná a žiadateľom po prejednaní Obecným zastupiteľstvom, na 

základe písomnej žiadosti fyzickej resp. právnickej osoby. 

 

4./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 dní 

za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník 

v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

 

§ 10 

Oslobodenie od dane 

Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické osoby a právnické osoby, 

ktoré užívajú verejné priestranstvo na : 

a/ akcie, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejno-prospešné 

účely. 

b/ kultúrne, športové, cirkevné, envitromentálne akcie usporiadané bez vyberania vstupného 

c/ akcie, na ktorých sa finančne alebo organizačne podieľa obec. 

d/ účely umiestnenia predajného zariadenia a zariadenia určeného na poskytovanie služieb ak 

sa na ich umiestnenie vydalo stavebné a kolaudačné rozhodnutie 

 

 

§ 11 

Záverečné ustanovenie 

1. Toto Všeobecne záväzné zariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 

Kameničná dňa ............. , uznesením č. .................. 

2. Na konanie vo veciach miestnej dane za užívanie verejného priestranstva sa vzťahuje 

zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní /daňový poriadok/ a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013. 

4. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 4/2011  

5. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 

20.11.2012 

6. po schválení Obecným zastupiteľstvom bol zvesený dňa ............. 

 

 

 

                                                                                                Ing. Milan Lehocký 

                                                                                                                 starosta  obce   


