
 
Všeobecne záväzného nariadenia 

o určení náležitostí miestnej dane za užívanie verejného priestranstva 
č. 4/2012 

 
 Obecné zastupiteľstvo v Oľšove, v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 30 - 36 zákona č.582/2004 Z.z. o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení zmien a doplnkov, vydáva pre obec Oľšov toto všeobecne záväzné nariadenie: 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

Týmto nariadením sa upravuje daň za užívanie verejného priestranstva. 

 

§ 2  

Predmet dane  

1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva.  

2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo 
vlastníctve obce, najmä cesta, miestna komunikácia a verejné priestranstva.  
Za verejné priestranstvo môžu byť určené všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem  

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

3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho 
na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie skládky, predajného 
zariadenia a iných atrakcií, trvalé parkovanie vozidla mimo  parkoviska a podobne. 

 

§ 3 

Daňovník 

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

 

§ 4 

Základ dane 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného priestranstva v m2. 

 

§ 5 
Sadzba dane 

1) Sadzba dane za umiestnenie stavebných zariadení všetkého druhu (napr. lešenia, 
veľkokapacitných kontajnerov a pod.) a skládok materiálov (napr. stavebných, výkopových 
a pod.) je 0,30 € za každý aj neúplný m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj neúplný 

deň. 
2)  Sadzba dane za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb je  

0,30 € za každý m2 a deň vrátane predaja tovaru z pojazdnej predajne. 
3) Sadzba dane za trvalé parkovanie je: 

a/ 0,66 € mesačne na m2 zabratej plochy nákladných áut, prívesov a návesov  do dĺžky 10 m,  
4) Sadzba dane za umiestnenie , drobných zábavných zariadení (kolotočov, strelníc, hojdačiek 

atď) a iných atrakcií je 0,10 € za m2 a deň. 
5) Sadzba dane za iný záber verejného priestranstva, ktorý nie je možné zdaniť  podľa odsekov  

1 – 4 je za m2 a deň 0,30 €. 

 



§ 6 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

1) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením 
užívania verejného priestranstva.  
2) Daň sa vyberá za každý aj neúplný deň, okrem prvého dňa s výnimkou dane podľa § 5 ods. 

3 a ods. 5. 

§ 7 

Oznamovacia povinnosť a platenie dane  

1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 
správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.  
2) V písomnej alebo ústnej forme žiadosti o povolenie na užívanie verejného priestranstva je 

potrebné uviesť: 
-  identifikačné údaje žiadateľa  

-  účel užívania verejného priestranstva  
-  plocha užívaného verejného priestranstva  
-  doba užívania verejného priestranstva  

-  prehlásenie žiadateľa o vrátení verejného priestranstva do pôvodného stavu.  
3) Obec vyrubí daň  najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná v 

hotovosti do pokladne obecného úradu alebo na  účet obce na základe  vyhotovenej faktúry.   
4) Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez 
vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné 

účely.  

§ 8  

Správa dane 

1) Správu miestnej dane vykonáva Obec Oľšov, v mene ktorej vystupuje starosta obce. 

Administratívnu stránku správy miestnej dane vykonáva obecný úrad, oddelenie daní 

a poplatkov. 

2) Správca dane vedie preukaznú evidenciu skutočností potrebných pre správu dane.  

 

§ 9  
Spoločné ustanovenia  

V konaní miestnej dane za užívanie verejného priestranstva sa postupuje podľa zákona č. 

563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zmien a doplnkov. 

§ 10 

Záverečné ustanovenia  

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Oľšove dňa 

12.12.2012, platnosť nadobúda 15 dní po vyvesení a účinnosť od 1.januára 2013. 

 

Zároveň sa ruší VZN o dani za užívanie verejného priestranstva zo dňa 13.12.2011. 

 

 

 
 
 

                       Pavol Hovančík  
                     starosta obce 

 
Vyvesené: 13.12.2012 

 
Zvesené: 


