VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE
2./2012
ktorým sa mení VZN č. 10/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Obec Dolný Štál v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 36 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)
týmto všeobecne záväzným nariadením ustanoví podrobnosti k § 30 až 34a zákona pre
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§1 Sadzba dane
1. za prechodné umiestnenie zariadenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
(pričom 1 predajné miesto je najmenej 4 m2) ..................................... 0,66 eur/ m2/deň
2. za umiestnenie stánku s trvalým stanovišťom .......................................0,082 €/ m2/deň
3. za prevádzkovanie letnej terasy pohostinských zariadení ................... 0,041 €/ m2deň
4. za prechodné umiestnenie stavebného zariadenia.............................
0,16 €/ m2/deň
(miešačka, skládka stavebného materiálu a pod.)
5. za prechodné umiestnenie lunaparku, cirkusu , a podobných atrakcií ... 0,016 €/m2/deň
6. za trvalé parkovanie vozidiel........................................................
0,010 €/m2/deň,1
pričom za trvalé parkovanie na verejnom priestranstve sa rozumie
a) zabratie verejného priestranstva mimo cestného telesa alebo vyznačeného parkoviska spevnené a nespevnené verejnosti prístupné plochy (pri okraji cesty, v zeleni, na
chodníku atď)
b) trvalým parkovaním je aj súvislé státie starého vozidla (Zákon č. 223/2001 Z. z. o
odpadoch v znení neskorších predpisov), obytného automobilu alebo obytného prívesu
na tom istom mieste dlhšie ako 7 po sebe nasledujúcich dní,
c) trvalým parkovaním je aj zabratie verejného priestranstva ( pri okraji, mimo cestného
telesa, v zeleni, čiastočne na chodníku a pod.) pre účel státia zákazníkov prevádzky.
V tom prípade trvalé parkovanie ohlasuje v primeranom počte prevádzkovateľ.
d) trvalým parkovaním nie je občasné parkovanie jediného vozidla pred vlastnou garážou
alebo pozemkom,
e) Ak vlastník vozidla nepreukáže, že vozidlo má parkovacie miesto mimo verejného
priestranstva (na dvore, v garáži, či v iných vhodných priestoroch v súkromnom
vlastníctve, ktorých je vlastníkom, nájomcom alebo iným oprávneným užívateľom), je
povinný ohlásiť trvalé parkovanie na verejnom priestranstve.
Na základe ohlásenia vydáva obecný úrad povolenie k užívaniu verejného
priestranstva na trvalé parkovanie vozidla, ak verejné priestranstvo je vhodné na
parkovanie, neprekáža bezpečnosť premávky alebo iné verejné záujmy.
f) na základe povolenia má výhradné právo užívať verejné priestranstvo ohlasovateľ ,
ktorý je povinný verejné priestranstvo určené na trvalé parkovanie viditeľne označiť.
- evidenčným číslom vozidla
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alebo menom prevádzky , ktorej zákazníci sú oprávnení parkovacie miesto
užívať.
§ 2 Platenie dane – oznamovacia povinnosť

1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2. Ak poplatok je stanovený na deň, rozumie sa každý začatý deň.
3. Poplatok v bode 1 až 2 sa nevyrubuje, ak užívanie verejného priestranstva slúži
podujatiam, z ktorých celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné
účely alebo sa uskutočňuje bez vstupného a podujatiam, ktorých organizátorom je
zdravotnícke alebo sociálne zariadenie, školské zariadenie, občianske združenie alebo
nadácia.
4. Poplatok v bode 6 sa nevyrubuje za užívanie verejného priestranstva na trvalé
parkovanie vozidla, ak priestranstvo je vyhradené pre vozidlo slúžiace na prepravu
osoby ZŤP, ZŤPS.
5. Správca dane vyrubí daň platobným výmerom, okrem prípadu ods. 1 a) – prechodné
umiestnenie stánku, keď poplatok sa platí do pokladne obecného úradu pri vydaní
povolenia.
§ 3 Zrušovacie ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca platnosť Oddiel III.
Všeobecne záväzného nariadenia OZ v Dolnom Štále č. 10/2011.
§ 4 Platnosť a účinnosť
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené 5.4.2012 na internetovej stránke
a na úradnej tabule obce. Nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa
27.4.2012 .č. uzn. 70/4/2012.
2. VZN nadobúda účinnosť 15 dní po vyhlásení.
Vyhlásené : 28.4.2012
V Dolnom Štále, 28.4.2012
Éva Csóka, starostka obce

