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Nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2016 



Obecné zastupiteľstvo  vo Veľkých Dvorníkoch , na základe samostatnej pôsobnosti v zmysle 

článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ustanovení § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 a § 

11 ods. 4 písm. d),e a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa 

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“)   

 

§1 

Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie  upravuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 582/2004   

Z. z. o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov najmä miesta, ktoré sú verejným priestranstvom, 

osobitné spôsoby ich užívania, sadzbu dane, náležitosti oznamovacej povinnosti,  resp. 

oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane. podmienky určovania a vyberania dane za 

užívanie verejného priestranstva na území  obce Veľké Dvorníky  (ďalej len „obec“) . 

 

§ 2 

Predmet dane 

 

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

priestranstva. 

2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve  obce Veľké  Dvorníky. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie 

sú pozemky, ktoré obec Veľké Dvorníky prenajala podľa osobitného zákona
1
. 

3) Osobitným užívaním verejného priestranstva na účely tohto všeobecne záväzného 

nariadenia sa rozumie: 

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb vrátane exteriérového 

sedenia, 

b) umiestnenie predajného zariadenia, 

c) umiestnenie stavebného zariadenia a stavebného materiálu pri stavebných a 

rekonštrukčných prácach stavieb, umiestnenie oplotenia alebo iného zariadenia na 

vyhradenia verejného priestranstva za účelom zriadenia staveniska, umiestnenie 

                                                           
1
 Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník 



kontajnera, umiestnenie lešenia mimo  zariadenia staveniska a skládky všetkého 

druhu,   

d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,   

e) umiestnenie stánku na predaj tovaru alebo služieb na jarmoku,   

f) umiestnenie reklamného informačného zariadenia, 

g) umiestnenie zariadenia na usporiadanie kultúrnych, spoločenských, zábavných a 

športových podujatí,   

h) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, 

i)  rozkopávky, okrem rozkopávok súvisiacich s odstránením poruchy alebo havárie                     

rozvodov a verejných sietí
2
. 

 

§ 3 

Sadzba dane 

Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva sú nasledovné:  

1)   pri umiestnení zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb vrátane exteriérového 

sedenia je 0,20 EUR za každý začatý m
2
  na 1 deň, 

 2)   pri umiestnení predajného zariadenia je 0,20  EUR  za každý začatý m
2
  na 1 deň,  

3)  pri umiestnení stavebného zariadenia a stavebného materiálu pri stavebných a 

rekonštrukčných prácach stavieb, umiestnenie oplotenia alebo iného zariadenia na vyhradenie 

verejného priestranstva za účelom zriadenia staveniska, umiestnenie kontajnera, umiestnenie 

lešenia mimo  zariadenia staveniska a skládky všetkého druhu je 0,10 EUR za každý začatý 

m
2
  na 1 deň, 

 4)  pri umiestnení zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií je 20  EUR za deň, 

 5) pri umiestnení stánku na predaj tovaru alebo služieb na jarmoku je 1,50  EUR za každý 

začatý  m
2
  na 1 deň, 

 6)  pri umiestnení  reklamného informačného zariadenia je 10,00  EUR  za každý začatý m
2
  

na 1 rok,  

9)  pri rozkopávkach, (okrem rozkopávok súvisiacich s odstránením poruchy alebo havárie 

rozvodov a verejných sietí)  je 0,10 EUR za každý začatý m
2
 na jeden deň. 
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 § 20 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona 

č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, § 10 zákona č. 656/2004 Z.z., o energetike  v z.n.p.  § 10 

zákona č. 657/2004  Z.z. o tepelnej energetike v z.n.p. č. 99/2007 Z.z 



§ 4 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a 

zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.   

 

§ 5 

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.   Daňovník v oznámení uvedie 

najmä :  

     a)   identifikačné a kontaktné údaje daňovníka,  

     b) účel a lokalizáciu záberu verejného priestranstva, 

     c) požadovanú výmeru   verejného priestranstva v m
2
,  

     d) dobu užívania verejného priestranstva.      

2) Správca dane, ktorým je obec Veľké Dvorníky vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň 

vzniku daňovej povinnosti. 

3) Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

4) Daň   je možné uhradiť: 

     a) v hotovosti v pokladni Obecného  úradu Veľké Dvorníky 

     b)  bezhotovostným prevodom na účet  obce Veľké  Dvorníky uvedený v rozhodnutí. 

5) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy správcu dane, ten určí 

daň podľa pomôcok v zmysle ustanovenia § 48 ods. 3 až 5 a § 49 zákona č. 563/2009 Z. z.  o 

správe daní v znení neskorších predpisov. O takomto postupe správca dane oboznámi 

daňovníka.      

§ 6 

Oslobodenie od dane 

Od dane je oslobodený:  

a) správca dane a obec Veľké Dvorníky 

b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou. 

 

 



§ 7 

Záverečné ustanovenia 

1)  Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo 

Veľkých Dvorníkoch dňa 14.12.2015  uznesením č. 10/2015 – Pl B/5. 

2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Dvorníky nadobúda účinnosť 

1.1.2016. 

 

 

 

 

                                                    PhDr. Ján Ürögi 

                                                   starosta obce Veľké Dvorníky 

                                         


