Obec Pravenec podľa § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pravenec č. 3/2014 o dani za užívanie verejného
priestranstva
§1
Základné ustanovenie
(1) Obecné zastupiteľstvo v Pravenci podľa § 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 2
ods.1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov obec Pravenec ( ďalej len
„obec“ ) ukladá daň za užívanie verejného priestranstva.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) v súlade so zákonom č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov určuje miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami,
osobitné spôsoby ich užívania, sadzby dane, náležitosti oznamovacej povinnosti a
oslobodenia od tejto dane.
§2
Miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce, najmä cesty, miestne komunikácie, spevnené plochy, parkoviská, parky
a plochy verejnej zelene.
§3
Osobitné užívanie verejného priestranstva
(1) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
b) umiestnenie skládky
c) umiestnenie stavebného zariadenia
d) umiestnenie reklamného alebo propagačného zariadenia
e) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
f) umiestnenie stavebného materiálu, dreva a tuhého paliva dlhšie ako tri dni.
(2) Za trvalé parkovanie sa považuje vyhradené parkovacie miesto alebo užívanie verejného
priestranstva na súvislé státie motorového vozidla, vraku vozidla, prívesného vozíka,
obytného prívesu, vozidla po odhlásení z evidencie motorových vozidiel na tom istom
mieste verejného priestranstva po dobu viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní.

§4
Sadzby dane
(1) Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva za každý aj začatý deň sú určené nasledovne:
a) 0,50 eur umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
b) 0,50 eur umiestnenie skládky
c) 0,50 eur umiestnenie stavebného zariadenia
d) 0,50 eur umiestnenie reklamného alebo propagačného zariadenia
e) 0,10 eur trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
f) 0,20 eur umiestnenie stavebného materiálu, dreva a tuhého paliva dlhšie ako tri dni.
§5
Náležitosti oznamovacej povinnosti
(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na tlačive „Oznámenie
vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva“, ktoré
obsahuje náležitosti stanovené obcou a tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.
§6
Oslobodenie od dane
(1) Od dane je oslobodené užívanie verejného priestranstva obcou Pravenec.
(2) Od dane je oslobodené užívanie verejného priestranstva
a) na umiestnenie zariadenia pre kultúrne, športové a iné podujatia bez vyberania
vstupného, ktoré organizujú neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné
služby, občianske združenia, nadácie, záujmové združenia právnických osôb, alebo
účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločností,
b) na umiestnenie zariadenia na predaj alebo prezentáciu remeselných výrobkov a
umeleckých diel priamo výrobcami a autormi počas príležitostných trhov na území
obce.
§7
Záverečné ustanovenia
(1) V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov bol návrh tohto VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady zverejnený na úradnej tabuli obce Pravenec od 24.11.2014 do
10.12.2014.
(2) Obecné zastupiteľstvo v Pravenci sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o dani za
užívanie verejného priestranstva uznieslo dňa 11.12.2014 uznesením č. 58/2014.
(3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015.

Ing. Róbert Mikulášik
starosta obce

Príloha č. 1 k VZN Obce Pravenec č. 3/2014
Oznámenie vzniku/zániku* daňovej povinnosti
k dani za užívanie verejného priestranstva
v zmysle § 36 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Meno, priezvisko/Obchodné meno*: ..........................................................................................
Adresa trvalého pobytu/sídlo*: ....................................................................................................
Rodné číslo/IČO*: .......................................................................................................................
Tel. kontakt, email: ......................................................................................................................
Číslo rozhodnutia, ktorým bolo užívanie povolené: ....................................................................
Účel užívania verejného priestranstva: ........................................................................................
Miesto užívania verejného priestranstva: .....................................................................................
Povolená doba užívania verejného priestranstva: od .................................. do ...........................
Skutočná doba užívania verejného priestranstva: od .................................. do ...........................
Povolená výmera v m2: ................................................................................................................
Skutočná výmera v m2: ................................................................................................................

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú pravdivé a som si vedomý právnych
následkov nepravdivého alebo neúplného oznámenia.

V Pravenci, dňa ...................................

.............................................
podpis a pečiatka

Osobné údaje daňovníka sú v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predmetom daňového tajomstva a môžu byť spracované výlučne na účely
daňového konania.
*čo sa nehodí, prečiarknite

