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VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE DUNAJSKÁ LUŽNÁ
č. 5/2014,
ktorým s mení Všeobecne záväzné nariadenie
č. 14/2012 o miestnych daniach a poplatku
Obec Dunajská Lužná v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a na základe príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a v
znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2012 o miestnych daniach a poplatku sa mení takto:
1. V Čl. II sa pôvodné znenie mení takto:
Čl. II.

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§9
Predmet dane
(1)
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
(2)
Verejným priestranstvom sú všetky verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce
(komunikácie, námestia, parky, ihriská a chodníky). Verejným priestranstvom na účely tohto
zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.
(3)
Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho
na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia
cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla
mimo parkoviska, umiestnenie skládky, umiestnenie rozkopávky a podobne. Osobitným užívaním
verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy
alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
§ 10
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 11
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je
a) výmera užívaného verejného priestranstva v m2,
b) v prípade uvedenom v § 12 ods. 1 písm. d) deň.
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§ 12
Sadzba dane
(1)
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa území obce Dunajská Lužná sa
stanovuje za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň
takto:
a) zariadenie slúžiace na poskytovanie služieb a za predajné zariadenie
2 €/m2/deň
b) stoly a trhové stoly (na jeden trhový stôl sa počíta 2 m2)
2 €/m2/deň
c) skládky stavebného a iného materiálu, zariadenia pre stavebné a
rekonštrukčné práce, zabezpečovacie zariadenia pri padaní omietky
pre FO (fyzické osoby)
0,40 €/m2/deň
pre PO (právnické osoby)
0,90 €/m2/deň
d) lunaparky, cirkus, iné atrakcie
50,00 €/deň
e) výkopové práce – umiestnenie výkopového materiálu v lehote
1. pre FO
do 14 dní
0,20 €/m2/ deň
do 1 mesiac
0,50 €/ m2/ deň
viac ako 1 mesiac, najviac však na 3 mesiace
2 €/m2/ deň
2. pre PO
do 14 dní
1,00 €/m2/ deň
do 1 mesiac
0,70 €/ m2/ deň
viac ako 1 mesiac, najviac však na 3 mesiace
2 €/m2/ deň
f) letné terasy
0,50 €/m2/deň
g) ostatné spôsoby užívania verejného priestranstva v obci
(zabratie zelene, chodníka alebo iného verejného priestranstva, ...)
1. pre FO
0,50 €/m2/deň
2. pre PO
1,00 €/m²/deň
§ 13
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1)
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti písomne, kde uvedie m2 a
predpokladanú dobu užívania verejného priestranstva.
(2)
V oznámení daňovník uvedie:
a) fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu,
b) právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ - názov alebo obchodné meno, sídlo a
identifikačné číslo,
c) údaje rozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobie a veľkosť plochy užívania verejného
priestranstva.
(3)
Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(4)
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
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Čl. II
Záverečné ustanovenia
Toto nariadenie bolo schválené dňa 29.04.2014 uznesením č. 2014/04-05 a nadobúda účinnosť
dňa 21.05.2014.

Štefan Jurčík
starosta obce v.r.
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