!
Mesto Čadca
vydáva na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm c) a § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. d), e), g) zákona č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 36 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca
o dani za užívanie verejného priestranstva

č. 5/2019
§1
Úvodné ustanovenia
1. 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 predpisov.
2. Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určenia a vyberania dane za užívanie verejného
priestranstva na území mesta Čadca, určenie verejného priestranstva a osobitné spôsoby j e h o
užívania, základ dane, sadzbu dane, oslobodenie od platenia dane, oznamovaciu povinnosť,
vyrubenie dane a platenie dane.
§2
Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2. Verejným priestranstvom sú na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia všetky verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve mesta určené na všeobecné využívanie, alebo inak slúžiace
všeobecnej potrebe ( miestne komunikácie, námestia, chodníky, parkoviská, trhoviská, priechody,
schodiská, ihriská a parky, parkové úpravy, zatrávnené plochy pri komunikáciách a pod. ). Verejným
priestranstvom podľa tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo podľa osobitného
zákona.1
‑

3. Centrálnou mestskou zónou na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa vymedzuje územie
mesta v zmysle ÚPM CMZ Mesta Čadca schváleného Uznesením č. 15/1993 zasadnutím Mestského
zastupiteľstva zo dňa 16.02.1993 a následných zmien a doplnkov.
4. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo osobitne užíva.

1) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení

neskorších predpisov
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5. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie jeho používanie nad obvyklú mieru alebo
iné, ako obvyklé účely a to:
a) umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, ambulantného predaja, príležitostného trhu,
a letných terás,
b) umiestnenie stavebných strojov a zariadení a umiestnenie skládky materiálov (okrem lešenia),
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií a ich reklám,
d) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na vyhradenom priestore z verejného
priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo,
e) umiestnenie krátkodobých prenosných zariadení (karavánu, obytného prívesu, prípojného
vozidla, prenosnej garáže,
f) verejné zhromaždenia, kultúrne, športové a zábavné podujatia,
6. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s
odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.2
§3
Základ dane a sadzba dane
1. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva
v m2.
2. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je v eurách za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
3. Všeobecná sadzba za osobitné užívanie verejného priestranstva sa určuje 0,35 EUR /m2/deň.
4. Sadzba dane za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, ambulantného
predaja, príležitostného trhu a letných terás:
a) 0,80 EUR/m2/deň na obchodno-prevádzkové účely do 30 dní,
b) 0,45 EUR/m2/deň na obchodno-prevádzkové účely na dobu dlhšiu ako 30 dní,
c) 0,15 EUR/m2/deň na poskytovanie dočasných reštauračných služieb počas letnej sezóny,
5. Sadzba dane za umiestnenie stavebných strojov a zariadení a umiestnenie skládky materiálov
(okrem lešenia)
a) 0,80 EUR/m2/deň v centrálnej mestskej zóne,
b) 0,40 EUR/m2/deň mimo centrálnej mestskej zóny
6. Sadzba dane za umiestnenie zariadenia cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií a ich reklám
a) 1,40 EUR/m2/deň v centrálnej mestskej zóne
b) 1,00 EUR/m2/deň mimo centrálnej mestskej zóny,
7. Sadzba dane za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na vyhradenom
priestore z verejného priestranstva ako parkovisko (11 m2 ) pre určité vozidlo:
a) 0,09 EUR/m2/deň v centrálnej mestskej zóne pre fyzické osoby,
b) 0,02 EUR/m2/deň mimo centrálnej mestskej zóne pre fyzické osoby,
2

§ 30 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov
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c) 0,17 EUR/m2/deň pre vozidlá taxi služby v centrálnej mestskej zóne,
d) 0,11 EUR/m2/deň pre vozidlá taxi služby mimo centrálnej mestskej zóne,
8. Sadzba dane za umiestnenie karavánu, obytného prívesu, prípojného vozidla
a) 0,80 EUR/m2/deň v centrálnej mestskej zóne,
b) 0,50 EUR/m2/deň mimo centrálnej mestskej zóny,

Sadzba dane za verejné zhromaždenia, kultúrne, športové a zábavné podujatia

9.

a) 0,80 EUR/m2/deň v centrálnej mestskej zóne,
b) 0,50 EUR/m2/deň mimo centrálnej mestskej zóny,
10. Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva bez splnenia oznamovacej povinnosti
a uhradenia dane sa ustanovuje vo výške trojnásobku určenej sadzby za osobitné užívanie verejného
priestranstva.
§4
Oslobodenie od platenia dane
1.Oslobodené od dane za užívanie verejného priestranstva sú:
a) na účely trvalého parkovania (§ 3 ods. 8 písm. a) a b) tohto všeobecne záväzného nariadenia)
osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 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.
Oslobodenie od dane platí pre jedno parkovacie miesto pre osobu ZŤP na jednu domácnosť.
b) verejné zhromaždenia, kultúrne, športové a zábavné podujatia organizované Mestom Čadca,
c) akcie charitatívne a verejnoprospešné,
d) akcie vo verejnom záujme.
§5
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva. Daňovník
písomne oznámi svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane min. 5
dní pred vznikom 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
a situačný náčrt návrhu miesta osobitného užívania na podklade katastrálnej mapy.
Prílohou oznámenia na účel trvalého parkovania je osvedčenie o evidencii motorového vozidla.

2.

Mesto Čadca vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.

3.

Spôsob úhrady dane: do pokladne Mesta Čadca, bankovým prevodom alebo poštovou
poukážkou. Daňovník je povinný označiť platbu dane platobnými údajmi, ktoré uvedie správca
)3

dane v rozhodnutí, ktorým vyrúbi daň: č. účtu správcu dane vo formáte IBAN, BIC kód,
variabilný symbol a konštantný symbol.
4.

Mesto určuje platenie ročnej vyrubenej dane v dvoch rovnakých splátkach v prípade ak ročná daň
presahuje 166 EUR. Prvá splátka vyrubenej dane je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a termín druhej splátky sa uvedie v rozhodnutí.

5.

Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník písomne oznámi túto skutočnosť do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola
daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník zánik daňovej
povinnosti neoznámi.

6.

O zriadenie vyhradeného parkovacieho miesta je treba písomne požiadať Mesto Čadca.
Parkovacie miesto sa vyhradí len pre vozidlo uvedené v žiadosti. Parkovacie miesto sa vyhradí
žiadateľovi, ktorý má trvalý pobyt v meste Čadca v blízkosti jeho bydliska vo vzdialenosti cca 200
m. Zmenu evidenčného čísla, motorového vozidla a pod. je povinný držiteľ vozidla, pre ktoré je
vyhradené parkovacie miesto nahlásiť písomne Mestskému úradu v Čadci do 15 dní od zmeny
údajov.

7.

Daňovník je povinný do 15 dní oznámiť Mestu Čadca ukončenie užívania vyhradeného
parkoviska pre vlastné účely.

8.

Mesto písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej
povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.

9.

Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 6, mesto zistí
základ dane a určí daň podľa pomôcok. 3
‑

10. Mesto oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane
podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
11. Na postup mesta pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.
§6
Správa dane
1.

Správu dane vykonáva Mesto Čadca a daň je príjmom rozpočtu mesta.
§7
Všeobecné ustanovenia

1.

Mesto Čadca si vyhradzuje právo na určenie vyhradeného parkovacieho miesta.

2.

Mesto Čadca si vyhradzuje právo vyhradené parkovacie miesto nepovoliť alebo ak si to vyžaduje
verejný záujem vyhradené parkovacie miesto zrušiť.

3.

Za vyznačenie vyhradeného parkovacieho miesta vodorovným a zvislým dopravným značením
zodpovedá Mesto Čadca. Na sídliskách sa zvislá dopravná značka umiestní pre max. 5 vozidiel.

3) § 48 ods. 3 až 5 a § 49 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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4.

Za vyznačenie vyhradeného parkovacieho miesta vodorovným a zvislým dopravným značením
pre ZŤP a stanovište Taxi zodpovedá žiadateľ.

5.

Za údržbu vyhradeného parkovacieho miesta zodpovedá užívateľ vyhradeného parkovacieho
miesta.
§8
Záverečné ustanovenia

1.

Na konanie vo veciach daní sa vzťahuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva mesto Čadca a
Mestská polícia Čadca, ktorá je oprávnená vyberať pokuty v blokovom konaní a v súlade so
zákonom č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

3.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol 23.10.2019 vyvesený na úradnej tabuli Mesta Čadca
a zverejnený na webovom sídle mesta dňa 23.10.2019 a zvesený dňa 12.11.2019.

4.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Čadca
dňa 14.11.2019 pod č. 117/2019.

5.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli Mesta Čadca
dňa 18.11.2019 a zverejnením na webovom sídle mesta dňa 18.11.2019.

6.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 03.12.2019.

7.

Účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Čadca o dani za užívanie verejného priestranstva č. 81/2018, ktoré bolo schválené uznesením
Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca (ďalej len „MZ“) č. 147/2008 dňa 28.11.2008 a jeho
Doplnok č. 1 schválený uznesením MZ č. 192/2011 dňa 15.12.2011, Doplnok č. 2 schválený
uznesením MZ č. 120/2012 dňa 13.12.2012, Doplnok č. 3 schválený uznesením MZ č. 94/2013
dňa 21.11.2013, Doplnok č. 4 schválený uznesením MZ č. 56/2016 dňa 30.06.2016, Doplnok č. 5
schválený uznesením MZ č. 47/2017 dňa 29.06.2017.

Mesto Čadca
Ing. Milan Gura
primátor mesta
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Dodatok č. 1
k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
Mesta Čadca
č. 5/2019
o dani za užívanie verejného priestranstva

MESTO ČADCA
podľa § 4 ods. 1, ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v
znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu
čl. I.
Predmet Dodatku č. 1
Vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Čadca č. 5/2019 o dani za užívanie verejného
priestranstva konkrétne ustanovenie § 4 Oslobodenie od platenia dane sa v bode 1. za
písmenami a), b), c), d) dopĺňa písmeno e) so znením
„e) v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID – 19 a
v nadväznosti na mimoriadnu situáciu, núdzový stav vyhlásený opakovane v roku 2020
v súvislosti s ochorením COVID – 19 na celom území Slovenskej republiky sú od platenia
dane za užívanie verejného priestranstva oslobodení na rok 2021 prevádzkovatelia letných
terás na území mesta Čadca“
čl. II
Prechodné a zrušovacie ustanovenie
Od 01.januára 2022 platí Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca č. 5/2019
o dani za užívanie verejného priestranstva v pôvodnom znení.

čl. III.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Čadca č. 5/2019 o dani za
užívanie verejného priestranstva ostávajú nezmenené.
2. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 5/2019 o dani za
užívanie verejného priestranstva bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Čadca a zverejnený
na webovom sídle mesta dňa 26.11.2020 a zvesený dňa 14.12.2020.

3. Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 5/2019 o dani za
užívanie verejného priestranstva bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta
Čadca dňa 15.12.2020 pod číslom 73/2020.
4. Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 5/2019 o dani za
užívanie verejného priestranstva bol vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli Mesta Čadca
dňa 15.12.2020 a zverejnený na webovom sídle mesta dňa 15.12.2020 a zvesený dňa
13.01.2021. Účinnosť nadobúda dňa 30.12.2020.

Ing. Milan G u r a
primátor

