VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE ČATA
č. 7/2015
o dani za užívanie verejného priestranstva
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Obecné zastupiteľstvo v Čate sa v súlade s ustanovením § 6 a §11 ods. 4
písm. d) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a ustanoveniami § 36 a § 103 ods. 1 a 2 Zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov uznieslo na Všeobecne
záväznom nariadení o dani za užívanie verejného priestranstva.

§1
Základné ustanovenie
1.

2.

Obecné zastupiteľstvo v Čate podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo,
že v nadväznosti na § 98 zákona 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 2016
daň za užívanie verejného priestranstva.
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania
a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Čata.

§2
Predmet dane
1.
2.

3.

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie
verejného priestranstva.
Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti
prístupné pozemky v k. ú. Čata vo vlastníctve obce Čata, vedené na LV č.
1 ako zastavané plochy a nádvoria.
Za osobitné užívanie verejného priestranstva pre účely tohto všeobecne
záväzného nariadenia sa považuje:
a)
b)
c)
d)
e)

umiestnenie
umiestnenie
umiestnenie
umiestnenie
a podobne)
umiestnenie

zariadenia cirkusu
zariadenia lunaparku a iných atrakcií
stavebného zariadenia a skládky stavebného materiálu
inej skládky (tuhé palivo, drevo, inštalačný materiál
zariadenia na prezentáciu

§3
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného
verejného priestranstva v m2.
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§4
Sadzba dane
1. Sadzba dane je
a)
b)
c)
d)
e)
f)

umiestnenie cirkusu
umiestnenie lunaparku a iných atrakcií
umiestnenie stavebného zariadenia a stavebného
materiálu
umiestnenie inej skládky
umiestnenie zariadenia na prezentáciu
kozmetických výrobkov
umiestnenie zariadenia na prezentáciu produktov
komerčných a zdravotných poisťovní

0,05 €/m2/deň
0,03 €/m2/deň
0,02 €/m2/deň
0,02 €/m2/deň
0,50 €/m2/deň
1,50 €/m2/deň

§5
Oznamovacia povinnosť
1.

2.

Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane užívanie verejného
priestranstva najneskôr v deň začatia jeho užívania, a to na predpísanom
tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto Všeobecne záväzného nariadenia.
Zánik daňovej povinnosti oznámi daňovník správcovi dane do 30 dní odo
dňa zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu
č. 1 tohto Všeobecne záväzného nariadenia.

§6
Oslobodenie od dane
Od dane je oslobodené:
a) umiestnenie stavebného zariadenia a skládky stavebného materiálu
v prípade, že dodávateľ pracuje pre Obec Čata,
b) kultúrne, športové, ekologické, charitatívne, cirkevné, kultúrno –
spoločenské a výchovno – vzdelávacie akcie usporiadané na
verejnom priestranstve bez vstupného alebo akcie, ktorých celý
výťažok je určený na charitatívne alebo verejno – prospešné účely.

§7
Podmienky na uplatnenie oslobodenia
Oslobodenie od dane uplatňuje daňovník pri písomnom oznámení užívania
verejného priestranstva:
a) v prípade uvedenom v § 6 ods. 1 písm. a) tohto Všeobecne záväzného
nariadenia predložením zmluvy uzatvorenej s Obcou Čata,
b) v prípade uvedenom v § 6 ods. 1 písm. b) tohto Všeobecne záväzného
nariadenia oznámením o konaní akcie bez vstupného alebo
potvrdením prijímateľa o prevzatí výťažku.
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§8
Vyrubenie a označenie platby dane
Správca vyrubí daň rozhodnutím, a to na základe písomného oznámenia
daňovníka o užívaní verejného priestranstva.
Daňovník označí platbu dane za užívanie verejného priestranstva takto:
pri platení ročnej daňovej povinnosti poštovou poukážkou alebo prevodným
príkazom uvádza variabilný symbol uvedený na rozhodnutí.

§9
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čata č. 8/2014 o dani za užívanie
verejného priestranstva schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
v Čate č. 20 zo dňa 15.12.2014.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Čate č. 77 zo dňa 14.12.2015 a nadobúda účinnosť dňom
01.01.2016.

Ján Varga
starosta obce
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Príloha č. 1
Oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti
k dani za užívanie verejného priestranstva
Údaje o daňovníkovi
FYZICKÉ OSOBY
Titul

Priezvisko

Meno

Rodné číslo /IČO

Adresa
trvalého
pobytu
Iné údaje

Ulica, orientačné číslo

Mesto

PSČ

Telefón

Číslo živ.
oprávnenia

E-mail

PRÁVNICKÉ OSOBY
Obchodné meno

IČO

Adresa sídla

Ulica, orientačné číslo

Mesto

PSČ

Ostatné údaje

Názov banky z ktorej je
plnená daň. povinnosť

Číslo účtu

Kód banky

Postavenie

Telefón

Štatutárny orgán Meno a priezvisko
PO
PREDMET DANE
Označenie verejného priestranstva
(č.par., ulica, súp. alebo orientač. číslo)
Účel užívania
Začiatok užívania verejného priestranstva
Koniec užívania verejného priestranstva
Celková rozloha v m2
Rozhlasová relácia (počet hlásení)

V Čate, dňa ..................................

___________________________
podpis daňovníka

Správca dane prevzal oznámenie o vzniku/zániku daňovej povinnosti dňa ...............
a súhlasí s užívaním verejného priestranstva.
V Čate, dňa ....................................

VZN č. 7/2015

________________________________
podpis povereného pracovníka
správcu dane
Obec Čata

-5-

