Návrh

D o d a t o k č. 2/2017
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo
č. 79/2012
o miestnych daniach
Druhá časť VZN sa mení nasledovne:
DRUHÁ ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva
§8
1. Mesto Sládkovičovo ukladá daň za uţívanie verejného priestranstva za:
a) umiestnenie zariadenia pre poskytovanie sluţieb, pre podujatie, aktivitu,
b) umiestnenie stavebného zariadenia, skládky,
c) trvalé parkovanie vozidla.
2. Týmto nariadením mesto ustanovuje:
a) miesta verejných priestranstiev,
b) osobitné spôsoby uţívania verejného priestranstva,
c) sadzby dane,
d) náleţitosti oznamovacej povinnosti,
e) oslobodenie a zníţenie dane.
2. Správu dane vykonáva mesto Sládkovičovo prostredníctvom príslušných organizačných
útvarov Mestského úradu v Sládkovičove (ďalej len „správca dane“).
3. Predmetom dane je osobitné uţívanie verejného priestranstva.
Osobitné uţívanie verejného priestranstva upravené v tomto nariadení je umiestnenie
zariadenia, ktoré je súčasťou kultúrneho, prezentačného, športového a spoločenského
podujatia, aktivity a činnosti, zariadenia, ktoré sú súčasťou predvolebnej kampane, verejnej
zbierky, zariadenia, ktoré je potrebné pre odpaľovanie ohňostroja a pouţitie pyrotechnických
výrobkov, zariadenia cirkusu, lunaparku a inej atrakcie zábavnej technickej činnosti,
umiestnenie prenosovej techniky a iného technického zariadenia, tribúny, letnej alebo
celoročnej terasy, veľkorozmerného stanu na kultúrno-spoločenské podujatie, dekorácie,
rekvizity, zariadenia poskytujúce informáciu o kultúrnom, spoločenskom a športovom
podujatí, propagačného zariadenia, zariadenie pre registrovanú voľnú pouličnú aktivitu,
motorového vozidla, ktoré je súčasťou podujatia alebo aktivity, umiestnenie skládky
materiálov, umiestnenie stavbárskeho lešenia a podobných konštrukcií.
Priestor medzi pevnými bodmi, slúţiacimi na uchytenie (upevnenie) propagačného zariadenia
(transparent, plachta, plagát, propagačné „áčko“ a pod.) sa povaţuje za osobitné uţívanie
verejného priestranstva.
Osobitným uţívaním verejného priestranstva nie je uţívanie verejného priestranstva
umiestnením predajného zariadenia na poskytovanie sluţieb, ktorý má charakter stavby

v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon).
4. Jedným zo spôsobov osobitného uţívania verejného priestranstva v zmysle VZN je trvalé
parkovanie osobného motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva
mimo stráţeného parkoviska, pričom trvalým parkovaním vozidla na vyhradenom priestore
verejného priestranstva mimo stráţeného parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru
z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo fyzickej osoby alebo právnickej
osoby.
5. Miesta verejných priestranstiev pre účely tohto nariadenia sú pozemky vo vlastníctve
mesta, ktoré slúţia na verejné účely a sú verejne prístupné alebo ich moţno obvyklým
spôsobom uţívať. Sú to najmä miestne komunikácie – ulice, parkoviská, chodníky (vrátane
mostov, cyklotrás, turistických chodníkov a pod.), námestia, parky, lesoparky, verejná zeleň,
korytá a nábreţia vodných tokov a pod.
6.Verejné priestranstvá na území mesta sú ulice: Abrahámska, Budovateľská, Cintorínska,
Cukrovar, Cukrovarská, Dánoš, Devátova, F. Kazinczyho, Fučíkova, Galantská,
Hviezdoslavova, J. Dalloša, Janka Kráľa, Jesenského, Kapitána Nálepku, Košútska, Krátka,
Lipová, Mierová, Mlynská, Muškátová, Nový Dvor, Pionierska, Poľná, Richterova, Seredská,
Sigetská, SNP, Školská, Veľkoúľanská, Vincov les, Záhradnícka, Zátišie, Z. Kodálya,
Ţelezničná a ostatné pozemky na území mesta uvedené v bode 4.
§9
Sadzba dane
1. Sadzbu dane za uţívanie verejného priestranstva určuje mesto za kaţdý aj začatý m2
osobitne uţívaného verejného priestranstva a kaţdý aj začatý deň.
2. Za uţívanie verejného priestranstva mesto určuje daň nasledovne:
Za umiestnenie zariadenia slúţiaceho na:
a) predaj potravín, ovocia, zeleniny 1,-€/m2/deň,
b) predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov 4,- €/m2/deň,
c) predaj remeselných výrobkov, ľudovej umeleckej tvorby 1,- €/m2/deň,
d) predaj ostatných tovarov 2,-€/m2/deň,
e) vyuţívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia reklamy, propagácie
(napr. predvádzanie áut, rôznych výrobkov...) a iných zariadení uvedených v § 8 bode
3 2,- €/m2/deň.
3. Za umiestnenie letnej alebo celoročnej terasy 0,03 €/m2/deň.
4. Za umiestnenie skládky materiálov 1,- €/m2/deň.
5. Za umiestnenie stavbárskeho lešenia a podobných konštrukcií 0,50 €/m2/deň
pôdorysnej plochy.
6. Za uţívanie verejného priestranstva/umiestnenie zariadenia:
a) cirkusov sa určuje sadzba 0,20 €/m2/deň. Lokalitu umiestnenia cirkusu určuje
mesto,
b) lunaparkov a iných atrakcií zábavnej technickej činnosti sa určuje poplatok 0,20 €/
m2/deň,
c) trvalé parkovanie vozidla na jedno parkovacie miesto na verejnom priestranstve
na území mesta 0,03 €/ m2/deň.
§ 10
Oslobodenie a zníženie dane
1. Mesto poskytuje oslobodenie od dane za uţívanie verejného priestranstva:
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a) umiestnenie predajného zariadenia alebo zariadenia poskytujúcich sluţby v spojitosti
s kultúrnymi a športovými akciami usporiadanými na verejnom priestranstve bez vstupného
alebo akciu, ktorej celý výťaţok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely,
b) trvalé parkovanie osobného motorového vozidla vo vlastníctve fyzickej osoby v mieste jej
trvalého pobytu alebo trvalého bydliska, ktorá je drţiteľom preukazu občana s ťaţkým
zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťaţkým zdravotným postihnutím s potrebou
sprievodcu a ktorá je súčasne drţiteľom preukazu osobitného označenia vozidla
prepravujúceho ťaţko zdravotne alebo ťaţko pohybovo postihnutú osobu odkázanú
na individuálnu prepravu. Doklady preukazujúce nárok na oslobodenie od dane daňovník
správcovi dane spolu s oznámením vzniku daňovej povinnosti.
2. Uţívanie verejného priestranstva na umiestnenie
zariadení organizátorov
Sládkovičovských kultúrnych dní a Klobásového festivalu sa zniţuje daň o 50 %.
5. Daňovník si u správcu dane uplatňuje zníţenie alebo oslobodenie od dane najneskôr v deň
vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive - Príloha č. 4.
6. Ak daňovník zatajil skutočný zámer podujatia, aktivity alebo činnosti, neţ aký uviedol
v oznámení, na základe čoho bol oslobodený od platenia dane, bude mu dodatočne vyrubená
daň za uţívanie verejného priestranstva v zmysle § 9.
7. Oslobodenie alebo zníţenie dane je moţné poskytnúť len fyzickým a právnickým osobám,
ktoré nemajú záväzky voči mestu Sládkovičovo. Predchádzajúca veta vzťahuje aj
na zakladateľov, zriaďovateľov a štatutárov právnických osôb.
11
Oznamovacia povinnosť
1. Daňovník je povinný v rámci oznamovacej povinnosti oznámiť správcovi dane:
a) vznik daňovej povinnosti najneskôr v deň zámeru osobitného spôsobu uţívania verejného
priestranstva,
b) zmeny oznámených skutočností v rámci oznamovacej povinnosti v lehote do 30 dní odo
dňa, keď tieto skutočnosti nastali,
c) zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zrušenia osobitného uţívania verejného
priestranstva.
2. Daňovník - fyzická osoba (nepodnikateľ) je povinný v rámci oznamovacej povinnosti
oznámiť správcovi dane meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ak sa platiteľ dane nezdrţuje na adrese trvalého pobytu) dátum narodenia, kontaktné
údaje.
3. Daňovník - právnická osoba, fyzická osoba podnikajúca a iná osoba neuvedená v ods. 2.
tohto ustanovenia, ktorá osobitným spôsobom uţíva verejné priestranstvo podľa je povinný
v rámci oznamovacej povinnosti uviesť obchodné meno a názov, IČO, DIČ; sídlo a miesto
podnikania a kontaktné údaje, údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na
doručovanie písomností v rozsahu meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a kontaktné
údaje.
4. Daňovník je povinný predloţiť správcovi dane výpis z obchodného registra, ţivnostenský
list alebo inú zriaďovaciu listinu na základe, ktorej osoba vykonáva činnosť.
5. Daňovník je povinný v rámci oznamovacej povinnosti oznámiť správcovi dane miesto
uţívania – ulicu, popisné číslo objektu, účel a rozsah uţívania v m2, dobu uţívania, náčrt
lokalizácie osobitného spôsobu uţívania verejného priestranstva.
6. Oznamovaciu povinnosť plní daňovník na tlačive, ktoré je Prílohou č. 3 tohto VZN.
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§ 11a
Platenie dane
1. Mesto vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti, ktorá vzniká
dňom začatia osobitného uţívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia
osobitného uţívania verejného priestranstva.
2. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Mesto môţe určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí.
3. V prípadoch dočasného uţívania verejných priestranstiev je daňovník povinný uhradiť daň
naraz za celý ohlásený a dohodnutý čas.
4. 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.
Tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom po zverejnení.

Ing. Anton Szabó
primátor mesta

Návrh VZN vyvesený a zverejnený na úradnej tabuli dňa:
Zverejnený na web sídle dňa:
Schválené na rokovaní MZ v Sládkovičove dňa :
Číslo uznesenia, ktorým bolo VZN schválené :
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta a web sídle dňa :
Zvesené z úradnej tabule dňa :
VZN nadobúda účinnosť dňom :
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31. 03. 2017
31. 03. 2017
00. 04. 2017
00/MZ-2017
00. 05. 2017
00. 05. 2017
00. 00. 2017

Príloha č. 3

Mesto Sládkovičovo
Mestský úrad, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
Oznámenie vzniku, zmeny a zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva
podľa zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Osobné a identifikačné údaje:
Meno a priezvisko fyzickej osobypodnikateľ/nepodnikateľ*:
Adresa trvalého/prechodného pobytu fyzickej
osoby:
Dátum narodenia fyzickej osoby:
Obchodný meno právnickej osoby:
Sídlo právnickej osoby a miesto
podnikania:
IČO a DIČ právnickej osoby:
Číslo telefónu/faxu/ e- mail:
Číslo povolenia, ktorým bolo uţívanie verejného priestranstva
povolené:
Údaje o štatutárnom zstupcovi (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje):
Investor alebo dodávateľ prác (daňovník) má* - nemá* uzatvorenú nájomnú zmluvu na pozemky, ktoré sú
predmetom uţívania verejného priestranstva.
Číslo nájomnej zmluvy:
Účel a miesto uţívania verejného priestranstva:
Vznik*, zmena*, alebo zánik * daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva:
Oznámená doba uţívania verejného priestranstva od:

do:
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Oznámená výmera v m :
*Nehodiace sa prečiarknite.
Týmto vyhlasujem, ţe všetky údaje uvedené v tomto oznámení sú pravdivé a správne a som si vedomý právnych
následkov nepravdivého alebo neúplného oznámenia.
Sládkovičovo

Dňa
meno, priezvisko, funkcia zodpovednej osoby
(paličkovým písmom)
podpis a pečiatka

Poučenie:
V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, svojím podpisom vyjadrujem súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov
uvedených v tomto oznámení na účely daňového konania. Osobné údaje daňovníka sú podľa zákona
č. 563/2009 Z. z.. predmetom daňového tajomstva a môţu byť spracované výlučne na účely daňového konania.
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Príloha č. 4
Žiadosť
o oslobodenie /zníženie dane za užívanie verejného priestranstva*
(VZN mesta Sládkovičovo o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v
platnom znení)
1. Daňovník
• meno, priezvisko, titul, obchodný názov, štatutár:
• štatutár (meno, priezvisko):
• IČO / rodné číslo:
• adresa / sídlo (ulica, číslo domu, obec, PSČ, štát):
• doplňujúce údaje / kontakt (č.tel., mobil, e-mail):
• doručovacia adresa (v prípade, ţe je iná, ako vyššie uvedená):
2. Užívanie verejného priestranstva za účelom podujatia / aktivity (názov a dátum jeho
konania) ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. V prípade žiadosti o zníženie dane za užívanie verejného priestranstva identifikácia
rozhodnutia,
ktorým bola platiteľovi vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva
• rozhodnutie číslo / zo dňa / rok: 20..
Svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť a úplnosť vyplnených údajov; súhlasím
so spracovaním poskytnutých osobných údajov pre účely daňového konania.
Sládkovičovo, dňa…...…............ 20.....
.................................................................
podpis daňovníka
*Povinné prílohy: doklad, resp. čestné prehlásenie o tom, ţe ţiadateľ má vyrovnané všetky
záväzky voči mestu Sládkovičovo).
4 . Žiadosť o vrátenie dane za užívanie verejného priestranstva
Čestne prehlasujem, ţe podujatie / aktivitu podľa ods. 2 som nerealizoval/a, resp. na
verejnom priestranstve neboli mnou umiestnené ţiadne zariadenia pre konanie tejto aktivity /
podujatia. Z tohto dôvodu ţiadam o vrátenie dane, ktorá mi bola vyrubená formou vyššie
uvedeného rozhodnutia.
Daň ţiadam vrátiť formou bezhotovostného prevodu na účet č. ................................/..............
Sládkovičovo, dňa …....…................ 20 .....
.................................................................
podpis ţiadateľa
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