Na základe § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších
predpisov vyvesené dňa 01.12.2008 a zvesené dňa 17.12.2008

Mesto Čadca
vydáva na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení
a v súlade s ustanovením § 2 odst. 1 a § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Čadca
o dani za užívanie verejného priestranstva č. 81 /2008
OBSAH
§1
Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva
2. Verejným priestranstvom na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú ulice:
Okružná, J. Kollára, vnútroblokové komunikácie na sídl. Kýčerka a v Martinkovom potoku,
Chalupkova, SNP, Komenského, Rázusova, Hurbanova, Školská, Dukelských hrdinov,
Francisciho, Gočárova, Mierova, Bottu, Palárikova, Námestie slobody, 17. Novembra,
Slovenských dobrovoľníkov, Fraňa Kráľa, Podjavorinská, Krkošky, Kukučínova, Podbrežie,
Pribinova, A. Hlinku, J. Kráľa, M.R.Štefánika, Jašíkova, A. Bernoláka, miestna komunikácia
k IBV Rieka, MK Vojty, Horná, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Staničná, Moyzesova,
Štúrova, Hollého, Malá, Matičné námestie, Športovcov, parkovisko Pribinova.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
•

umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,

•

umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky,

•

umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,

•

trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
§2
Sadzba dane

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je v EUR za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň. V dňoch konania Bartolomejského
hodového jarmoku, veľkonočného a vianočného jarmoku Mesto Čadca zvýši daň na
-2desaťnásobok základnej sadzby dane za umiestnenie predajného zariadenia, cirkusu,
lunaparku a iných atrakcií.
1. Sadzba dane za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb :
A) 0,6638 EUR (20,-Sk)/m2/deň na obchodno-prevádzkové účely do 30 dní,
B) 0,3319 EUR (10,-Sk)/m2/deň na prevádzku stánkového predaja na dobu dlhšiu ako 30 dní,
C) 0,0995 EUR (3,-Sk)/m2/deň na poskytovanie dočasných reštauračných služieb počas
letnej sezóny (letné terasy, posedenia).
2. Sadzba dane za umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky :
A) 0,6638 EUR (20,-Sk)/m2/deň na umiestnenie stavebného zariadenia,
B) 0,3319 EUR (10,-Sk)/m2/deň za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako 3
dni, okrem prvého dňa,
C) 1,3277 EUR (40,-Sk)/m2/deň na dobu dlhšiu ako 3 dni za umiestnenie skládky tuhých
palív a iné druhy skládok materiálov.
3. Sadzba dane za umiestnenie zariadenia cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií 0,3319
EUR (10,-Sk)/m2/deň.
4. Sadzba dane za trvalé parkovanie mimo stráženého parkoviska na vyhradenom
priestore z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo:
A)
B)
C)
D)
E)

0,0663 EUR (2,-Sk)/m2/deň v centrálnej mestskej zóne,
0,0248 EUR (0,75Sk)/m2/deň na ostatnom území mesta, (sídliská)
0,1659 EUR (5,-Sk)/m2/deň pre vozidlá taxi služby v centrálnej mestskej zóne,
0,1095 EUR (3,30Sk)/m2/deň pre vozidlá taxi služby na ostatnom území mesta,
0,0746 EUR (2,25Sk)/m2/deň na platených parkoviskách.
§3
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane

1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania. Daňovník oznámi svoj
zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň
vzniku daňovej povinnosti. Oznámenie musí obsahovať identifikačné údaje o daňovníkovi
(meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo fyzickej osoby/obchodné meno
a sídlo právnickej osoby, IČO), dobu užívania verejného priestranstva, plochu v m2 ,
miesto a účel osobitného užívania verejného priestranstva. Prílohou oznámenia na účel
trvalého parkovania je osvedčenie o evidencii motorového vozidla.

2. Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3. Spôsob úhrady dane: do pokladne Mesta Čadca, bankovým prevodom alebo poštovou
poukážkou.

-34. Mesto určuje platenie vyrubenej dane v dvoch rovnakých splátkach v prípade ak ročná
daň presahuje 166 EUR (5001,-Sk). Prvá splátka vyrubenej dane je splatná do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru a termín druhej splátky sa uvedie
v platobnom výmere.
§4
Správa dane
Správu dane vykonáva Mesto Čadca a daň je príjmom rozpočtu mesta.
§5
Splnomocňovacie ustanovenia
Oslobodení od dane za užívanie verejného priestranstva na účely trvalého parkovania (§ 2 bod
4 pís. B tohto VZN) sú občania s ťažkým zdravotným postihnutím na základe posudku Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny s uvedením, že v oblasti mobility sú odkázaní na individuálnu
prepravu osobným motorovým vozidlom alebo na základe preukazu osobitného označenia
motorového vozidla.
§6
Sankčný úrok
Ak daňový subjekt nezaplatí daň v určenej lehote správca dane vyrubí sankčný úrok podľa
ods. 2 § 35b zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v platnom znení.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Na konanie vo veciach daní sa vzťahuje zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v platnom znení.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
Čadca dňa 28.11.2008 pod č. 147/2008.
3. Účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Čadca o dani za užívanie verejného priestranstva na rok 2008 č. 60, ktoré bolo
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca (ďalej len „MZ“) č.

151/2007 dňa 14.12.2007 a jeho Doplnok č. 1 schválený uznesením MZ č. 12/2008 dňa
08.02.2008.
4. Toto VZN o dani za užívanie verejného priestranstva nadobúda účinnosť dňom
01.01.2009.

Ing. Jozef V r a ž e l
primátor mesta

