
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kátov č. 1/2015 

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 

na území obce Kátov 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kátove dňa 14.12.2015 v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a zákona NR SR č. 582/2004 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom 

znení   v y d á v a   pre územie obce Kátov toto VZN.  

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

 

Obec Kátov bude vyberať miestnu daň za užívanie verejného priestranstva. 

 

§ 2 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

 

1. Daň za užívanie verejného priestranstva platí fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá 

užíva verejné priestranstvo.  

 

2. Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného 

priestranstva.  

 

3. Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu, usporiadanú na verejnom priestranstve bez 

vstupného alebo akciu organizovanú neziskovou organizáciou, ktorej celý výťažok je 

určený na charitatívne a verejno–prospešné účely.  

 

4. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú najmä miestne komunikácie (cesta, 

chodník), obecná zeleň a všetky verejne prístupné pozemky v obci, okrem tých, ktoré sú 

vo vlastníctve fyzických a právnických osôb.  

 

5. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie skládky, predajného 

stavebného alebo iného zariadenia na poskytovanie služieb a podobne.  

 

6. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.  

 

7. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 

priestranstva v m2.  

 

8. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je za:  

a) služby a predaj 1,33 €/m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý 

deň,  

b) umiestnenie kolotoča lunaparku 0,34 € /m2 za každý aj začatý deň osobitne užívaného 

verejného priestranstva  

c) za reštauračné služby poskytované pred prevádzkou ( cukrárne, pohostinstvá a pod.) je 

sadzba poplatku 0,34 €/m2 za každý aj začatý mesiac osobitne užívaného verejného 

priestranstva  



d) za prechodné umiestnenie stavebného a iného materiálu 0,02 €/m2 za každý aj začatý deň 

osobitne užívaného verejného priestranstva  

 

9. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením 

užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať 

oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu Kátov, a to pred 

začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má 

realizovať užívanie verejného priestranstva. Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní 

každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej 

dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu Kátov skutočnosť, že osobitné 

užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do 

pôvodného stavu.  

 

10. Daňovník je povinný požiadať o povolenie na užívanie verejného priestranstva:  

a) umiestnenie skládky (stavebný a iný materiál) pri dočasnom užívaní verejného 

priestranstva na viac ako 24 hodín - najneskôr jeden deň pred začatím užívania verejného 

priestranstva 

b) pri rozkopávke - najneskôr tri dni pred začatím užívania verejného priestranstva, 

c) v havarijných prípadoch - v najkratšom možnom termíne 

 

11. Pred začatím užívania verejného priestranstva podľa § 2 ods. 7 písm. a), b) vydá Obec 

Kátov povolenie k užívaniu verejného priestranstva.  

 

12. Daň vyrubí obec rozhodnutím. Daň je splatná do 15 dní od doručenia rozhodnutia.  

 

13. Obec Kátov vydá povolenie po zaplatení vyrubenej dane.  

 

§3 

Oslobodenie 

 

Od poplatku za užívanie verejného priestranstva v obci Kátov sú oslobodené fyzické aj 

právnické osoby, ktorých predajný stánok bude na verejnom priestranstve obce umiestnený 

výhradne 1 deň. 

 

§ 4 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Na základe žiadosti daňovníka môže starosta obce rozhodnúť o oslobodení od miestnej 

dane za užívanie verejného priestranstva.  

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2016.  

 

 

                                                                                                                 Terézia   K u č e r o v á 

                                                                                                                        starostka obce 

 

Vyvesené dňa: 15.12.2015 

 

Zvesené dňa: 30.12.2015    


