Všeobecne záväzné nariadenie mesta Želiezovce
č. 7/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva
Mesto Želiezovce v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. e) a d)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
ustanoveniami § 36 a § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z. O miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Želiezovce o dani za užívanie verejného
priestranstva
§1
Úvodné ustanovenie
1) Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb. O
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo v nadväznosti na §
98 zákona č. 582/2004 Z.z. O miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady o podmienkach určovania a
vyberania dane za užívanie verejného priestranstva na území mesta
Želiezovce s účinnosťou od 1. januára 2013.
§2
Predmet dane
1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie
verejného priestranstva.
2) Verejným priestranstvom za účelom tohto nariadenia sú verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve mesta. Zoznam verejných priestranstiev pre účely
tohto nariadenia tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.
3) Za osobitné užívanie verejného priestranstva pre účely tohto nariadenia sa
považuje:
a) umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb
b) umiestnenie predajného zariadenia
c) umiestnenie zariadenia cirkusu,
d) umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií
d) umiestnenie stavebného zariadenia a skládky stavebného materiálu
e) umiestnenie inej skládky (tuhé palivo, drevo, inštalačný materiál a pod.)
f) umiestnenie zariadenia na prezentáciu.
§3
Základ dane
1) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného
verejného priestranstva v m2.

§4
Sadzba dane
1.

Umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb

2.

Umiestnenie predajného zariadenia:

2.1.

Mimo trvania jarmoku

02.0
1.01

Ovocie, zelenina, potraviny

0,88 €/m2/deň

0,88€/m2/deň

2.1.2 Predaj priemyselného tovaru
.

1,87 €/m2/deň

2.1.3 Predaj kníh, časopisov, remeselných a umeleckých
výrobkov
.

0,33 €/m2/deň

2.1.4 Pojazdné predajné zariadenia
.

0,30 €/m2/deň

2.2.

Počas trvania a na miestach konania Ondrejského jarmoku

2.2.1 Zariadenie poskytujúce občerstvenie
.

25,00 €/bm

2.2.2 Umiestnenie zariadenia na predaj priemyselného a
ostatného tovaru
.

15,00 €/bm

2.2.3 Umiestnenie zariadenia na predaj kníh, kaziet, CD a
DVD, časopisov
.

6,60 €/bm

2.3.

Počas trvania a na miestach konania mestských dní

2.3.1 Umiestnenie zariadenia poskytujúceho občerstvenie

15,00 €/bm/deň

2.3.2 Umiestnenie zariadenia na predaj priemyselného a
ostatného tovaru
.

8,00 €/bm/deň

2.3.3 Predaj vlastných výrobkov všetkého druhu
.

4,00 €/bm/deň

3.

Umiestnenie cirkusu

0,15 €/m2/deň

4.

Umiestnenie lunaparku a iných atrakcií

0,10 €/m2/deň

5.

Umiestnenie stavebného zariadenia a stavebného
materiálu

0,10 €/m2/deň

6.

Umiestnenie inej skládky

0,10 €/m2/deň

7.

Umiestnenie zariadenia na prezentáciu :

7.1.

Prezentácia kozmetických výrobkov , politickej strany,
produktov komerčných a zdravotných poisťovní

2,00 €/m2/deň

7.2.

Prezentácia vozidiel

4,00 €/m2/dň

§5
Oznamovacia povinnosť
1) Daňovník
je povinný oznámiť správcovi dane užívanie verejného
priestranstva najneskôr v deň začatia jeho užívania, a to na predpísanom
tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia.
2) Zánik daňovej povinnosti oznámi daňovník správcovi dane do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 3
tohto nariadenia.
3) Správca dane vráti pomernú časť za zostávajúce dni, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v
uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
§6
Platenie dane
1) Správca vyrubí daň rozhodnutím, a to na základe písomného oznámenia
daňovníka o užívaní verejného priestranstva.
2) Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia, ak správca v rozhodnutí neurčí splátky a inú lehotu splatnosti
dane.
§7
Správa dane
1) Správcom dane v zmysle § 35 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov je mesto Želiezovce.
2) Výkonným orgánom správcu dane je Mestský úrad Želiezovce, referát daní a
poplatkov.
§8
Oslobodenie od dane
1) Od dane je oslobodené :
a) umiestnenie stavebného zariadenia a skládky stavebného materiálu v
prípade, ak dodávateľ pracuje pre mesto Želiezovce
b) kultúrne, športové, ekologické, charitatívne, cirkevné, kultúrno-spoločenské
a výchovno-vzdelávacie akcie usporiadané na verejnom priestranstve bez
vstupného alebo akcie, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne alebo
verejno-prospešné účely.
§9
Podmienky na uplatnenie oslobodenia
1) Oslobodenie od dane uplatňuje daňovník pri písomnom oznámení užívaní
verejného priestranstva :
a) v prípade uvedenom v § 8 ods. 1 písm. a) tohto všeobecne záväzného
nariadenia predložením zmluvy uzatvorenej s mestom Želiezovce

b) v prípade uvedenom v § 8 ods. 1 písm. b) tohto všeobecne záväzného
nariadenia oznámením o konaní akcie bez vstupného alebo potvrdením
prijímateľa o prevzatí výťažku.
§ 10
Záverečné ustanovenie
1)

Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Želiezovce č. 13/2008 zo dňa
11.12.2008.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.
3) Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach dňa 13.12.2012 uznesením č.
188/2012 schválilo toto Všeobecne záväzné nariadenie o dani za užívanie
verejného priestranstva.
V Želiezovciach, dňa …..............

Ing.arch. Pavel BAKONYI
primátor mesta

