NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA RAJEC
č. ..... /2017 z 14.12.2017
O DANI ZA UŽIVANIE VEREJNĚHO PRIESTRANSTVA
na kalendárny rok 2018
Mesto Rajec v súlade s ustanovením § 6 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanovení § 30, § 31, § 33, § 34, § 36 a § 103 zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e
§1
Základné ustanovenie
1.Mestské zastupiteľstvo v Rajci podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na zákon č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2018 daň za užívanie verejného
priestranstva.
2.Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane za
užívanie verejného priestranstva na území mesta Rajec v zdaňovacom období. Zdaňovacím
obdobím pre daň za užívanie verejného priestranstva je kalendárny rok.
§2
Predmet dane
1. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve Mesta Rajec (napr.: chodníky, miestne komunikácie, priestory na námestiach a
trhovisku, ihriskách a iných plochách).
2. Osobitým užívaním verejného priestranstva sa rozumie :
a) umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia na poskytovanie služieb a propagačných
akcií,
b) umiestnenie a užívanie predajného zariadenia na miestnom trhovisku,
c) umiestnenie stavebného zariadenia (lešenie, stavebné stroje a iné) a skládky materiálu na
dobu dlhšiu ako 1 deň,
d) umiestnenie cirkusu, lunaparku, alebo iného zariadenia,
e) trvalé parkovanie motorových vozidiel,
f) letné sezónne posedenie na území mesta Rajec.
§3
Daňovník
Daňovníkom sa rozumie :
a) vlastník predajného zariadenia umiestneného na verejnom priestranstve, alebo
prevádzkovateľ, ten ktorý požiada o užívanie verejného priestranstva.
b) užívateľ/vlastník stavebného zariadenia, alebo majiteľ skládky materiálu,
c) prevádzkovateľ/vlastník cirkusu, lunaparku, alebo iného zariadenia,
d) vlastník/užívateľ parkujúci motorové vozidlo na trvalé parkovanie (vrátane vrakov vozidiel)
na verejnom priestranstve, vyhradených plochách, vyhradených parkovacích miestach pri
bytových domoch na základe osobitného povolenia mesta.
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§4
Sadzba dane
1.Užívanie VP:
a) miestne trhovisko (predaj a služby)
3,00 €/m2/deň,
b) ostatné verejné priestranstvá pre umiestnenie celoročných predajných zariad. 0,10 €/m2/deň,
c) ostatné verejné priestranstvá pre krátkodobý predaj
0,15 €/m2/deň,
d) jednorazové propagačné akcie s cieľom ďalšieho predaja tovarov a služieb 3,00 €/m2/deň,
e) umiestnenie letného sezónneho posedenia na ostatnom území mesta
0,15 €/m2/deň,
f) stavebné zariadenie
0,03 €/m2/deň,
g) skládka materiálu
0,20 €/m2/deň,
h) cirkus, lunapark, iné zábavné atrakcie
0,30 €/m2/deň,
i) detské ihrisko: nafukovacie hrady, autíčka, a podobne
0,15 €/m2/deň,
j) jednorazové propagačné akcie
1,50 €/m2/deň,
k) trvalé parkovanie
0,17 €/m2/deň,
l) krátkodobé umiestnenie informačného pútača
0,50 €/m2/deň,
2. Užívanie VP počas konania jarmokov a kultúrnych podujatí organizovaných Mestom Rajec:
-

občerstvenie
3,40 €/m2/deň,
cukrovinky, cukr. vata, perníky ,zmrzlina
2,00 €/ m2/deň,
zelenina, ovocie
2,00 €/ m2/deň,
spotrebný tovar -textil, obuv, drogéria, priemyselný tovar, plasty, hračky,
bižutéria
3,40 €/ m2/deň,
tradičné predvádzanie ľudových remesiel (rezbárstvo, drotárstvo, košikárstvo,
čipkárstvo, zdobenie perníkov a iné)
0,40 €/ m2/deň,
vlastné výrobky, v zmysle živnostenského oprávnenia
1,40 €/ m2/deň,
atrakcie - nafukovací hrad, autíčka atď. /okrem kolotočov/
1,40 €/ m2/deň,
poplatok za motorové vozidlo v priestoroch jarmoku
2,00 €/m2/deň.
§5
Oslobodenie od dane

Správca dane ustanovuje, že od dane je oslobodený:
- vlastník motorového vozidla, ktoré slúži imobilnému občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím,
- imobilný držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý vlastní motorové
vozidlo a slúži na jeho dopravu, parkujúci motorové vozidlo na verejnom priestranstve,
vyhradených plochách, vyhradených parkovacích miestach pri bytových domoch na základe
osobitného povolenia mesta.
§6
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1.Oznamovacia povinnosť daňovníka/ užívateľa :
-

podľa § 4 ods. 1 pís. a) a ods. 2 ohlási správcovi dane,
podľa § 4 ods. 1 pís. b) až l) ohlási písomne Mestu Rajec a fin. odd. alebo odd. výstavby
vydá písomné stanovisko.
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2.Vyrubenie dane a platenie dane :
-

na základe súhlasného stanoviska vyrubí sadzbu dane Mesto Rajec rozhodnutím
v zmysle § 4 odst. 1 písm. b) až l),
správcovi dane podľa § 4 odst.1písm. a), odst.2.
§ 7
Záverečné ustanovenie

1. Pokiaľ toto Všeobecne záväzné nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu daní
a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/2009
Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani za
užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2018 uznieslo pod č....../2017 dňa 14.12.2017.
§8
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2018.

Ing. Ján Rybárik
primátor mesta
Vyvesené: 28.11.2017
Zvesené:
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