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Obec Mirkovce, Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11
ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a v súlade s § 36 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších zmien a doplnkov
sa uznieslo na vydaní všeobecne záväzného nariadenia Obce Mirkovce o miestnej dani za
užívanie verejného priestranstva
§1
Úvodné ustanovenie
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 zmien a doplnkov.
§2
Základné ustanovenie
Obec Mirkovce ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN zavádza s účinnosťou
od 1.1.2020 miestnu daň za užívanie verejného priestranstva.
§3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za
užívanie verejného priestranstva podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 36 zákona č.
582/2004 Z.z. správcom dane.
§4
Vymedzenie predmetu dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa
osobitného zákona.
§5
Daňovník, vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňovníkom je právnická alebo fyzická osoba (ďalej len „PO“ a „FO“), ktorá užíva verejné
priestranstvo.
2. Súhlas na užívanie verejného priestranstva vydáva obec Mirkovce.
3. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom
skončenia užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať
oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Mirkovciach najneskôr
v deň, kedy priestranstvo začína užívať. Daňovník je povinný ohlásiť do 3 dní každú
skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej dane.
4. Daňovník je povinný nahlásiť na obecnom úrade skončenie užívania verejného priestranstva
a užívané priestranstvo uviesť do pôvodného stavu.

5. Daňovník uhradí daň za užívanie verejného priestranstva jednorazovo v hotovosti do
pokladne obce.
§6
Základ dane
1. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
§7
Sadzba dane
1. Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva: za každý aj začatý
m2 a každý aj začatý deň takto:
I. Príležitostné predaje a podujatia
1) šperky, bižutéria, hračky
0,50 €
2) textil bytový, kusový, metrový
0,50 €
3) odevy, kabáty, kožuchy, koženky a iný kožený tovar
0,50 €
4) tovar remeselnej, ľudovej a umeleckej tvorby
0,10 €
5) detské atrakcie – autíčka, nafukovacie atrakcie, kolotoče a pod.
0,15 €
6) služby – opravy dáždnikov, brúsenie a pod.
0,50 €
7) rýchle občerstvenie – hotové jedlá, alko, nealko
3,00 €
8) drobné občerstvenie – cukrová vata, pukance, kukurica, zmrzlina
3,00 €
9) ostatný tovar neuvedený v bodoch 1 – 8
3,00 €
10) parkovanie vozidiel pri predajných zariadeniach
0,20 €
II. Predaje počas kultúrnych, športových a spoločenských podujatí / 1 deň
1) cukrovinky, perníky a ostatný potravinársky tovar
5,00 €
2) umelecké šperky, bižutéria, hračky
5,00 €
3) textil bytový, kusový, metrový
5,00 €
4) odevy, kabáty, kožuchy, koženky a iný kožený tovar
5,00 €
5) ostatný tovar
5,00 €
6) včelie produkty, medovina
5,00 €
7) hot-dog, langoše, hranolky, zemiakové špirály,
10,00 €
8) popcorn, cukrová vata, varená kukurica
5,00 €
9) detské atrakcie – autíčka, nafukovacie atrakcie, kolotoče a pod.
10,00 €
10) rýchle občerstvenie a stravovanie
osobitnou zmluvou
III. Ostatné užívanie verejného priestranstva - za každý aj začatý m2 a každý aj
začatý deň takto:
1) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
5,00,- €
(stôl, motorové vozidlo, plachta)
2) umiestnenie stavebného zariadenia –
5,00,-€
3) umiestnenie skládky – napr. kameňov, zeminy, komun. odpadu a pod.
menej ako 3 dní za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.
0,20, -€,
nad 3 dni- za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.
5,00,-€
4) umiestnenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia 0,20,- €
IV. Parkovanie vozidiel
1. Správca dane určuje sadzbu dane za každý začatý deň takto:
2. Za trvalé parkovanie sa považuje vyhradené parkovacie miesto alebo užívanie verejného

priestranstva na súvislé státie motorového vozidla, vraku vozidla, prívesného vozíka, obytného
prívesu alebo vozidla po odhlásení z evidencie motorových vozidiel po dobu viac ako 5 po sebe
nasledujúcich dní.
1) nákladné vozidlá
0,20 €
2) osobné vozidlá
0,15 €
3) špeciálne dopravné prostriedky – vlečky, návesy, prívesy a pod. 0,20 €
4) kamión, autobus
0,50 €
V. Rozkopávky
1) verejná zeleň
0,15 €
2) cesty, miestne komunikácie, spevnené plochy
0,30 €

1.
2.

§8
Náležitosti oznamovacej povinnosti
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
V oznámení daňovník uvedie:
a) fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
b) právnická osoba - názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo
c) údaje rozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania
verejného priestranstva.

§9
Oslobodenie od dane
Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré
užívajú verejné priestranstvo na:
a) akcie, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely
b) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie usporiadané bez vyberania
vstupného
c) predaj ľudovo-umeleckých predmetov na kultúrnych podujatiach a príležitostných
trhoch
d) akcie, na ktorých sa finančne alebo organizačne podieľa obec
e) účely umiestnenia predajného zariadenia a zariadenia určeného na poskytovanie
služieb, ak sa na ich umiestnenie vydalo stavebné a kolaudačné rozhodnutie
f) umiestnenie stavebného lešenia, stavebného materiálu a stavebných zariadení za účelom
opravy, rekonštrukcie a zateplenia bytových domov na území obce a to na základe
splnenia si povinnosti podľa stavebného zákona – ohlásenie drobnej stavby
a následného vydania rozhodnutia k predmetným úpravám.
§ 10
Zníženie dane
Správca dane môže znížiť sadzbu dane o 50 % za užívanie verejného priestranstva za účelom
uskutočnenia akcií a podujatí s predpokladom priaznivého dopadu na zvýšenie návštevnosti
obce. O zníženie dane požiada daňovník najneskôr 3 dní pred dňom začatia osobitného užívania
verejného priestranstva.

§ 11
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Všeobecné záväzné nariadenie o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce
Mirkovce č. 02/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Mirkovce dňa 22.11.2019
Mgr. Marián Engel
starosta obce

