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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 

H R O M O Š     č. 5/2012 

o  miestnej dani za využívanie verejného priestranstva 
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Obec Hromoš, Obecné zastupiteľstvo v Hromoši 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 a v súlade  s ustanoveniami §  4  a súvisiacich ustanovení a § 98 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 sa uznieslo na vydaní 

tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Hromoš. 

§  1 

Úvodné ustanovenie 

Základné náležitosti o miestnej dani  za užívanie verejného priestranstva sú 

ustanovené 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 Hromoš 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 

1, Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 

priestranstva. 

2, Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve obce Hromoš: 

a) Cesty, obecné komunikácie, chodníky, 

b) Parkoviská, pokiaľ dočasne slúžia inému účelu než parkovaniu vozidiel, 

c) Parky a zatrávnené plochy, obecná zeleň 

d) Priestranstvo pred obecným úradom 

e) Všetky neknihované parcely v intraviláne obce 

f) Verejným priestranstvom sú  všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem tých, 

ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou obce, alebo ku ktorým 
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majú tieto osoby právo hospodárenia. 

Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré  obec prenajala 

podľa osobitného zákona. 

3, Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia 

slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného 

zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,   trvalé alebo dočasné 

parkovanie vozidla  na vyhranenom priestore a podobne. 

§ 5 

Sadzba dane 

1, Sadzba  dane  za užívanie  verejného priestranstva v Obci Hromoš je 0,0165 €  za  každý aj  

začatý m2  osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň. 

2, V dňoch uzatvorenia zariadenia (napr. stánkov) s predchádzajúcim súhlasom OcÚ je 

sadzba dane za užívanie tohto verejného priestranstva 0,033 €   za každý neúplný m2    

užívaného verejného priestranstva každý aj neúplný deň okrem nového dňa. 

3, Pri predaji na vlastnom predajnom zariadení je 4,00 €  do 4 m2 a 7,00 €,- nad 

4 m2  á deň predaja, ktorý sa zvyšuje o 50% za každý i začatý deň predaja. 

4, Pri poskytovaní služieb 

a) Reštauračných, pohostinských a rýchleho občerstvenia je daň za predaj stanovená 

na  4,00  €  za deň predaja, za každý i začatý 1 m2. 

b) Ostatných služieb je sadzba dane stanovená na 2,00  €  na deň predaja za každý 

i začatý 1 m2  

5, Daň za trvalé parkovanie vozidla (nákladné, osobné, obytný príves a pod.) na verejnom 

priestranstve – vyhranenom parkovisku alebo za státie na tom istom mieste je 0,10 € za 

vozidlo  á deň. 

§ 6 

                                                 Náležitosti oznamovacej povinnosti 

(1) Daňovník je povinný  oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 

správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.    

(2) V oznámení daňovník uvedie: 

a) FO – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu 

b) PO – názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo 

c) Údaje rozhodujúce na určenie dane – účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu 

užívania verejného priestranstva.  

(3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 
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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. 

(4) Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá  má  alebo  môže 

mať  vplyv  na  výšku  stanovenej, resp. zaplatenej dane.  

(5) Daňovník je povinný oznámiť  správcovi dane skutočnosť, že osobitné užívanie 

verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného 

stavu. 

(6) Ak daňovník zistí, že povolená doba užívania verejného priestranstva nevyhovuje  jeho 

zámerom, alebo v stanovenej dobe trvania záberu nevie potrebné práce zrealizovať  

a užívanie ukončiť, požiada písomnou formou o predĺženie užívania. 

O predĺženie užívania musí žiadateľ požiadať včas, najneskôr však pred uplynutím 

povoleného termínu užívania verejného priestranstva. 

V prípade, že daň za užívanie verejného priestranstva bude určená dodatočne, po  

       neohlásenom užívaní, alebo bude vyrubená na základe zistenia nepovoleného   

       užívania, je správca dane oprávnený vyrubiť daň za užívanie verejného priestranstva  

       rozhodnutím s prislúchajúcou sadzbou dane zvýšenou o 50 %.        

§ 7 

Oslobodenie od dane 

Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené FO a PO, ktoré užívajú verejné 

priestranstvo na: 

-  kultúrnu a športovú akciu  bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok  

             je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely 

-  kultúrne, športové, cirkevné akcie usporiadané bez vyberania vstupného 

- akcie, na ktorých sa finančne alebo organizačne podieľa obec 

-  účely umiestnenia predajného zariadenia a zariadenia  určeného  na poskytovanie 

služieb, ak sa na ich umiestnenie vydalo stavebné a kolaudačné rozhodnutie   

- umiestnenie zariadení lešenia, stavebného materiálu a stavebných zariadení za účelom 

opravy, rekonštrukcie a zateplenia bytových domov na území obce 

§ 8 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Hromoš 

2. Na týchto zásadách sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Hromoši dňa 14.12.2012 

uznesením č. 1/2012, pod §1 - 8. 
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3. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 15 dňom po ich schválení v obecnom zastupiteľstve. 

 

 

                                                                                                ........................................ 

                                                                                                starosta obce Kočiš Maroš 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Hromoš dňa :  24. 11.2012                                                                                

Schválené VZN vyvesené na verejnej tabuli dňa :                14. 12.2012 

Zvesené VZN dňa :                                                       29. 12.2012 

VZN nadobúda účinnosť od dňa :                                        01. 01.2013                                            

 


