OBEC JACOVCE
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 11/2014
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
na území Obce Jacovce

Návrh VZN:
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa :

14.10.2014

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie :

14.10.2014

Dátum ukončenia pripomienkového konania :

30.10.2014

VZN :
Schválené na rokovaní OZ dňa :

30.10.2014

Zverejnené na úradnej tabuli Obce Jacovce dňa :

05.11.2014

VZN nadobúda účinnosť dňom :

01.01.2015

1

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 11 /2014
o dani za užívanie verejného priestranstva na území Obce Jacovce
Obec Jacovce v zmysle § 6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 36 a súvisiacich ustanovení
zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 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 (ďalej len „nariadenie“)
§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.“).
§2
Základné ustanovenie
Obec Jacovce ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto nariadením
zavádza s účinnosťou od 1.1.2015 miestnu daň za užívanie verejného
priestranstva.
§3
Predmet úpravy VZN
Predmetom miestnej dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné
užívanie verejného priestranstva podľa splnomocňovacieho ustanovenia
§ 36 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.
§4
Predmet dane
1. Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2. Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
§5
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo
užíva.

§6
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 0,20 € za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
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§7
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom začatia osobitného užívania verejného
priestranstva a zaniká posledným dňom osobitného užívania verejného
priestranstva.

§8
Spôsob vyberania dane
Daňovník uhradí daň za osobitné užívanie verejného priestranstva na základe
rozhodnutia do 15 dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti na Obecnom
úrade v Jacovciach do pokladne, poštovou poukážkou, alebo prevodom na účet
obce, vedený v peňažnom ústave.
§9
Zrušovacie ustanovenia
1.Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Jacovce č. 8/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Jacovce, schválené Obecným
zastupiteľstvom v Jacovciach dňa 12.12.2013.
§ 10
Záverečné ustanovenia
1.Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom
zasadnutí dňa 30.10.2014.
2.Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2015.

PhDr. Imrich Hermann
starosta
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Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 11/2014

Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve Obce
Jacovce, t. j. všetky miestne komunikácie a iné spevnené a nespevnené plochy
pozemkov, ku ktorým má Obec Jacovce vlastnícke právo, príp. iné právo
hospodárenia a ktoré neboli prenajaté.
Ide o nasledovné pozemky :
- parc.č. 6,72,1013/2 ul. Májová,
- parc. č. 71 ul. Farská,
- parc. č. 90,91 ul. Bedzianska,
- parc.č. 98,99 ul. Farská - pri zdravotnom stredisku,
- parc.č. 118/3 ul. Hlboká,
- parc.č. 150 ul. Pekárenská - pri prevádzke,
- parc.č. 198 ul. Zemianska - pri cintoríne,
- parc. č. 205,212,434 ul. Zemianska,
- parc. č. 522,523 ul. Záhradkárska - cesta pri záhr. osade,
- parc. č. 525 ul. Májová – parčík pri PPD,
- parc. č. 670,1394 ul. Potočná,
- parc. č. 670/2,670/3,670/4 ul. Májová - parkovisko pred COOP Jednotou,
- parc. č. 696/1,696/2,696/3 ul. Májová - pri kultúrnom dome,
- parc.č. 718/1 ul. Školská - areál ZŠ,
- parc. č. 723,753 ul. Poľná,
- parc. č. 781 ul. Školská,
- parc. č. 885 ul. Slobody,
- parc. č. 924 ul. Záplotie,
- parc. č. 1012 ul. Bočná,
- parc. č. 1165,1265 ul. Pod Hôrkou,
- parc. č. 1179/1,1249/1,1249/2 ul. Pri Majeri,
- parc. č. 1301 ul. Javorová,
- parc. č. 1343 ul. Brezová,
- parc. č. 1388/1 ul. Pod Hôrkou.
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