
                                
                NÁVRH  ZMENY:  
                
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

o  dani  z  nehnuteľností,  miestnych  daniach  a  miestnom  poplatku  za
komunálne odpady a drobné stavebné    odpady a  o podmienkach určovania a vyberania
dane a miestneho poplatku  na území  obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2013                   
                                                       č. 03/2012

ČASŤ:

                                                                    Čl. VI

         D A Ň   Z A   U Ž Í V A N I E   V E R E J N É H O   P R I E S T R A N S T V A
                                                                     § 17         
                                                                Predmet dane

       1/ Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva.

     
     2/ Verejné priestranstvo na účely zdaňovania sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce Hrnčiarske Zalužany. 

     3/ Pre účely tohto nariadenia sa verejným priestranstvom na území obce považujú nasledovné
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Hrnčiarske Zalužany: 

a) miestne cestné komunikácie v celej dĺžke a šírke,
b) vybudované  chodníky,  prípadne  aj  upravené  plochy  pre  chodenie  obyvateľov na  celom

území obce.

      4/ Osobitné užívanie verejného priestranstva je : 

- umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb,
- umiestnenie stavebného zariadenia- napr. lešenie, oplotene, UNIMO bunka,
- umiestnenie predajného zariadenia,  
- umiestnenie  skládky  –  napr.  stavebného  materiálu,  drevo,  piesok,  komunálny  odpad  a

podobne,
- trvalé parkovanie  vozidla,
- umiestnenie veľkoobjemového kontajnera,
- umiestnenie prenosnej garáže – sklápacie garáže, betónové garáže.
                                                                                                   

                                                                      § 18
                                                                 Základ dane

                 Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 (§19, bod 1b), alebo
predajné  miesto (§19, bod 1 a).
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                                                                      § 19
                                                                 Sadzba dane
       
           1/  Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva pre účely uvedené v § 17 tohto VZN sú
určené nasledovne :

a/  za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb  –
napr.  predajný stánok,  zariadenie  na  poskytovanie  dočasných  reštauračných  služieb,  napr.  letná
terasa,  a  pod.  je   2,50  EUR   za  každé  predajné  miesto  na  1  deň  (aj  začatý),

b/  za umiestnenie  stavebného zariadenia,  skládky, trvalé parkovanie vozidla   na verejných
priestranstvách, ktoré sú vo vlastníctve obce je sadzba dane : 1 € za 1 m2 za mesiac.

                                                                       § 20
                                                         Spoločné ustanovenia

          
      1/   Daňovník   ohlasuje  vznik  daňovej  povinnosti  ihneď  po  začatí  užívania  verejného
priestranstva spolu s výmerou užívaného verejného priestranstva, zánik ohlasuje ihneď po ukončení
verejného priestranstva u správcu dane.   

2/  Daňovník je povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv
na  výšku  stanovenej,  resp.  zaplatenej dane.  Daňovník  je  povinný oznámiť  Obecnému úradu  v
Hrnčiarskych  Zalužanoch  skutočnosť,  že  osobitné  užívanie  verejného  priestranstva  skončilo  a
verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

3/ V prípade, že daňovník neohlási vznik daňovej povinnosti podľa ods. 1/, resp. ods. 2/ a
túto povinnosť nesplní ani na výzvu správcu dane, dopúšťa sa správneho deliktu podľa § 154 ods. 1
písm. c/ zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní /daňový poriadok/ v znení neskorších predpisov a
správca dane mu uloží pokutu podľa § 155 ods. 1 písm. d/ najviac do výšky vyrubenej dane, nie
menej ako 5.- €, najviac do 3000.- €.
            
       4/   Daň  za  užívanie  verejného  priestranstva  je  splatná  najneskôr  do  15  dní  odo  dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane. Daň sa platí  v hotovosti do pokladne,
resp. peňažnou poukážkou na účet správcu dane.  
Spôsob platby: 

a)   jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b)  pri dobe užívania verejného priestranstva viac ako 14 dní,  týždennými alebo mesačnými

splátkami, pričom termín a spôsob splátok sa určí v rozhodnutí o vyrubení dane. 

                                                                                                    Ing. Branislav Nociar
                                                                                                          starosta obce
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Návrh zneny Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  dňa  28.8.2013  

Pripomienky k návrhu   boli vyhodnotené dňa:.

Schválené všeobecne záväzné nariadenie bolo  vyhlásené vyložením na úradnej tabuli a webovej
stránke obce dňa :

Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa : 
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