
OBEC JACOVCE
Všeobecne záväzné nariadenie

č. 6/2020
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

na území obce Jacovce
                      

Obec Jacovce v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. d), 
e)  a g)  zákona SNR č.  369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení  v znení  neskorších
zmien a doplnkov, čl. 68 Ústavného zákona č. 460/1992 Zb. a v súlade s § 36
a ustanoveniami § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení  neskorších
zmien  a doplnkov,  vydáva  toto  Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Jacovce
o miestnej  dani  za  užívanie  verejného  priestranstva  na  území  obce  Jacovce
(ďalej len „nariadenie“).

Návrh VZN:           6/2020
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa :          13.11.2020       
Dátum začiatku lehoty pripomienkového 
konania :

         14.11.2020   

Dátum ukončenia pripomienkového 
konania : 

         23.11.2020

VZN :          6/2020
Schválené na rokovaní OcZ dňa :          09.12.2020
Zverejnené na úradnej tabuli obce Jacovce 
dňa :

         14.12.2020

VZN nadobudne účinnosť :          01.01.2021
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Všeobecné ustanovenia
Článok 1

Úvodné ustanovenie

Základné  náležitosti  o miestnej  dani  za  užívanie  verejného  priestranstva  sú
ustanovené  v  §  30  až  §  36  zákona  č.  582/2004  Z.  z.  o miestnych  daniach
a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady  v znení
neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“).

Článok 2
Základné ustanovenie

1. Obec Jacovce ako správca dane ( ďalej len „správca dane“) zavádza s účinnosťou
    od 1. januára 2021 miestnu daň za užívanie verejného priestranstva na území 
    obce Jacovce.
2. Týmto nariadením obec Jacovce ustanovuje : 
    a) predmet dane,
    b) sadzbu dane,
    c) vznik a zánik oznamovacej povinnosti,
    d) platenie dane,
    e) oslobodenie od dane.

Článok 3
Predmet dane

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie 
    verejného priestranstva podľa § 30 zákona č. 582/2004 Z. z. za účelom:
    a) umiestnenia zariadenia pre prípravu a realizáciu kultúrneho a športového
        podujatia, 
    b) umiestnenie zariadenia pre prípravu a realizáciu verejného zhromaždenia,
    c) umiestnenie zariadenia, ktoré je súčasťou prípravy a realizácia inej aktivity,
        činnosti (prezentačné podujatie, predvolebná kampaň),
    d) umiestnenie cirkusu a varieté, atrakcií ľudovo – technickej zábavy a iných
        atrakcií,
    e) zriadenie skládky voľne položeného stavebného materiálu,
    f)  umiestnenie stavebného zariadenia,
    g) umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov,
      
2. Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné
    pozemky vo vlastníctve obce Jacovce, ktoré nie s predmetom prenájmu 
    podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Sú to najmä miestne
    komunikácie – ulice, parkoviská, chodníky, verejná zeleň. 
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného 
    priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov 
    a verejných sietí na území obce Jacovce.
4. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo 
    užíva.
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                                                  Článok 4
Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane vo výške 0,50 € za každý aj začatý m2  osobitne
užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň. 

                                                 Článok 5
Vznik a zánik oznamovacej povinnosti 

1. Oznamovacia povinnosť vzniká prvý dňom začatia osobitného užívanie verejného
    priestranstva a zaniká posledným dňom osobitného užívania verejného 
    priestranstva.
2. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného 
    priestranstva správcovi dane a požiadať o súhlas k takémuto užívaniu minimálne 
    7 dní vopred, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti a to na predpísanom
    tlačive ( príloha č. 1 k VZN ). 
3. Nesplnenie oznamovacej povinnosti sa považuje za neoprávnené užívanie 
    verejného priestranstva.
4. Za neoprávnené užívanie verejného priestranstva sa považuje aj užívanie 
    verejného priestranstva  pretrvávajúce i po zrušení rozhodnutia, ktorým bolo
    povolené, alebo uplynutím doby, na ktoré sa užívanie verejného priestranstva 
    povolilo.

     

Článok  6
Platenie dane

1. Obec Jacovce vyrubí daň za osobitné užívanie verejného priestranstva 
    rozhodnutím, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2. Daňovník uhradí daň do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
    do pokladne obecného úradu v Jacovciach, poštovou poukážkou, alebo prevodom
    na účet obce Jacovce.
 

Článok  7
Oslobodenie od dane

1. Daň sa nevyrubuje za kultúrne, športové, ekologické, charitatívne, cirkevné, 
    kultúrno – spoločenské, výchovno – vzdelávacie a iné podujatia, zamerané na 
    podporu ochrany zdravia, výchovy mládeže, kultúry a športu, ochrany životného 
    prostredia v prípade, že sa na týchto podujatiach nevyberá vstupné, alebo výťažok
    z týchto podujatí je poskytnutý na charitatívne a dobročinné účely.
2. Oslobodením od dane nie je dotknutá oznamovacia povinnosť podľa Čl. 5 tohto 
    VZN. 
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Článok  8
Zrušovacie ustanovenie

Dňom  účinnosti  tohto  nariadenia  sa  ruší  Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce
Jacovce č.11/2014 o miestnej  dani  za užívanie verejného priestranstva  na území
obce  Jacovce,  schválené  uznesením  B/10  na  23.  riadnom  zasadnutí  obecného
zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 30.10.2014.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

1. Na vydaní  VZN č. 6/2020 o dani za užívanie verejného priestranstva na území 
    obce Jacovce sa Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach uznieslo na  14. zasadnutí 
    dňa 9.12.2020 uznesením č. 3/14/2020. 
2. VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2021.

      
                                                                                           

      Jaroslav Božik
                            starosta obce
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     Príloha č. 1
k VZN č. 6/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území

obce Jacovce
 

 Žiadateľ: ................................................................................................................

          Obec Jacovce
          Farská 288/6

                                                                                               
                                                                                               956 21 Jacovce

         Jacovce, dňa

Vec : Žiadosť o osobitné užívanie verejného priestranstva
          --------------------------------------------------------------------------

      V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Jacovce č. 6/2020 o dani za 

užívanie verejného priestranstva na území obce Jacovce, týmto žiadam o osobitné 

užívanie verejného priestranstva v Jacovciach na ulici :  ..........................................    

pred domom číslo : ...................................  parcelné číslo : ......................................    

o výmere : .............   m2

za účelom :..................................................................................................................

....................................................................................................................................

na dobu od : .................................  do : .............................. 

V prípade, že dôjde k predĺženiu termínu užívania verejného priestranstva, ihneď túto

skutočnosť nahlásim na obecnom úrade v Jacovciach.

     .................................................
                                                                               pečiatka, resp. podpis žiadateľa
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