
Všeobecne záväzné nariadenie 

 č. 2/2020 o dani za užívanie verejného priestranstva obce Nedožery-Brezany 

 

Obec Nedožery-Brezany na základe originálneho výkonu samosprávy podľa § 6 ods. 1 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v spojení s ustanovením      

§ 36 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva VZN č. 2/2020 o dani za 

užívanie verejného priestranstva obce Nedožery-Brezany (ďalej len „VZN“). 

 

§ 1  

Základné ustanovenia 

 

Obec Nedožery-Brezany, ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN a za 

podmienok určených zákonom zavádza miestnu daň za užívanie verejného priestranstva. 

 

§ 2 

Predmet dane 

  

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

priestranstva.  

2. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve  obce Nedožery-

Brezany, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:  

a) hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke 

od krajnice po krajnicu, vrátane prícestných zelených pásov na celom území obce a 

vrátane súčastí cestných komunikácií;  

b) vybudované chodníky, vjazdy k rodinným domom, upravené plochy, parkoviská, verejná 

zeleň na celom území obce. 

3. Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona. 

4. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:    

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie predajného 

zariadenia; 

b) umiestnenie stavebného zariadenia; 

c) umiestnenie skládky. 

§ 3 

 Daňovník 

  

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

    

§ 4  

Základ dane 

  

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 

priestranstva v m2.  

 

 § 5 

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva 

  

a) 1,00 eur za 1 deň/m2 za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb, 

umiestnenie predajného  zariadenia; 

b) 0,50 eur za 1 deň/m2 za umiestnenie stavebného zariadenia;  



c) 1,00 eur za 1 deň/m2 za umiestnenie skládky, uvedená sadzba sa bude účtovať po piatich 

dňoch od  umiestnenia skládky, ak do tohoto času nebude odstránená.  

  

§ 6  

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

  

 Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká 

dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.  

  

§ 7  

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

 

1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 

správcovi  dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.  

2. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia  

právoplatnosti rozhodnutia.  

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

  

§ 8  

Správa dane 

  

Správu dane za užívanie verejného priestranstva vykonáva obec Nedožery-Brezany.  

  

§ 9 

Konanie 

  

1. V konaní vo veciach miestnych daní a poplatkov sa postupuje podľa zákona č. 563/2009 Z. 

z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  

predpisov.  

2. Konanie povinných osôb, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia sa kvalifikuje, 

ako  priestupok proti poriadku v správe, podľa zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení  

neskorších predpisov.  

  

 

§ 10 

Oslobodenie od dane 

 

Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré 

užívajú verejné priestranstvo na: 

a) podujatia, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejno-

prospešné účely; 

b) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne podujatia usporiadané bez vyberania 

vstupného; 

c) predaj ľudovo-umeleckých predmetov na kultúrnych podujatiach a príležitostných trhoch 

organizovaných obcou; 



d) podujatia, na ktorých sa finančne alebo organizačne podieľa obec. 

 

§ 11 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2005 o dani za užívanie 

verejného priestranstva. 

      

§ 12 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zverejnenie návrhu VZN: 

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 23.12.2019. 

Zverejnený na webovom sídle obce dňa 23.12.2019. 

Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obe dňa 23.12.2019. 

 

2. Pripomienkovanie VZN: 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do 03.01.2020 (vrátane). 

Doručené pripomienky (počet): 1                                                                                     

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené 03.01.2020  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa 03.01.2020  

 

3. Schválenie VZN: 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Nedožeroch-Brezanoch, dňa 09.01.2020 pod č. : 

2/2020.  

 

4. Vyhlásenie VZN: 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 10.01.2020  

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa 10.01.2020  

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce: od 10.01.2020 do 26.01.2020 

VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa 26.01.2020 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 27.01.2020 

 

 

 

 

 

 Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

           starosta obce  


