
N Á V R H 

všeobecne záväzného nariadenia  
 

o užívaní verejného priestranstva a 

o dani za užívanie verejného priestranstva 

__________________________________________________________________________ 

                                                                                    

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Smolenice  
a na internetovom sídle obce:                                                                        25 .01.2022

   

Návrh bol schválený dňa:                                                                                         
 

Návrh VZN zvesený dňa:                                                                                         
 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu 
fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej 
forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. 
 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 67 a čl. 
68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 36 zákona č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení: 
 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje miesta, ktoré sú 
verejnými priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania, daň za užívanie verejného 
priestranstva (ďalej len „daň“), sadzby dane, náležitosti oznamovacej povinnosti, 
oslobodenie od dane a zníženie dane na území Obce Smolenice (ďalej len „obec“). 

 

2. Správu dane vykonáva obec (ďalej len „správca dane“). 
 

 

Článok 2 

Predmet dane 

 

1. Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva. 
 

2. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo 
vlastníctve obce, miestne komunikácie, ktorými sú všeobecne prístupné a užívané ulice, 
parkoviská vo vlastníctve obce, verejné priestranstvá a námestia, ktoré slúžia miestnej 
doprave, prejazdné úseky ciest a ich súčasti, chodníky pri týchto úsekoch, cestná zeleň 
a verejná zeleň. 

 

3. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala 
podľa osobitného zákona, napr. podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. 

 

 

Článok 3 
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Osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva 

 

1. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie 

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 
b) vykonávanie rozkopávkových prác na verejných priestranstvách, rozkopávkových prác 

všetkých vedení alebo stavieb kolektorov, 
c) umiestnenie stavebného zariadenia pre stavby, práce a úpravy, 
d) umiestnenie predajného zariadenia, 
e) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, 
f) umiestnenie stavebných a iných materiálov, rôznych predmetov a rôznych zariadení, 

palív, výkopku a zeminy, 

g) umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení, 
h) umiestnenie propagačných, kultúrnych, športových, spoločenských a iných akcií, 
i) umiestnenie zariadení poskytujúcich informácie o kultúrnych, spoločenských a 

športových akciách, 
j) umiestnenie zariadenia na vykonanie ohňostrojných prác, ak tieto nie sú súčasťou 

kultúrnych, spoločenských a športových podujatí uskutočňovaných v spolupráci 
s obcou. 

 

2. Verejné priestranstvo sa môže osobitne užívať len na základe povolenia vydaného obcou 

alebo inými orgánmi podľa osobitných predpisov. 
 

3. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v 
súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. 

 

 

Článok 4 

Daňovník 

 

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

 

Článok 5 

Základ dane 

 

Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v metroch štvorcových.  

 

Článok 6 

Sadzby dane 

 

1. Sadzba dane za každý aj začatý meter štvorcový osobitne užívaného verejného 
priestranstva a každý aj začatý deň je za: 
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, ktorým je 

1. vonkajšie sedenie patriace k prevádzke  
1a. v zóne 1        1,50 € 

1b. v zóne 2        1,00 € 

1c. v zóne 3        0,60 € 

1d. v zóne 4        0,30 € 

2. všetky iné zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb než je uvedené v bode 1 

tohto písmena 

2a. v zóne 1        2,50 € 

2b. v zóne 2        2,00 € 
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2c. v zóne 3        0,50 € 

2d. v zóne 4        0,20 € 

b) vykonávanie rozkopávkových prác na verejných priestranstvách, rozkopávkových prác 
všetkých vedení alebo stavieb kolektorov 

1. na chodníku a komunikácii 
1a. do 30 dní vrátane       0,20 € 

1b. od 31. dňa        0,50 € 

2. mimo chodníka a komunikácie       

2a. do 30 dní vrátane       0,10 € 

2b. od 31. dňa        0,25 € 

c) umiestnenie stavebného zariadenia pre stavby, práce a úpravy 

1. na vozovke, chodníkoch a krajniciach prejazdných úsekov ciest a ich súčastiach a 

na miestnych komunikáciách   

1a. do 30 dní vrátane       0,40 € 

1b. od 31. dňa        0,90 € 

2. zariadenie stanoviska ma inom verejnom priestranstve ako je uvedené v bode 1 

tohto písmena        0,20 € 

3. veľkokapacitného kontajnera od druhého dňa    1,00 € 

d) umiestnenie predajného zariadenia na verejnom priestranstve, ktorým je 

1. zariadenie na predaj jedla a nápojov určených na priamu konzumáciu na mieste, 
predaj občerstvenia, nealkoholických nápojov, predaj sezónnych produktov, predaj 
potravín z chladničiek, zmrzliny a predaj potravinárskych výrobkov okrem chleba a 

pečiva 

1a. v zóne 1        3,50 € 

1b. v zóne 2        2,00 € 

1c. v zóne 3        1,50 € 

1d. v zóne 4        0,75 € 

2. zariadenie na ambulantný predaj (aj predaj z automobilu) alebo stánkový predaj 
kníh, časopisov, novín, katalógov, kvetín, čečiny, kahancov, drobných umeleckých 
predmetov, drobných remeselných výrobkov, suvenírov a drobných darčekových 
predmetov, chleba, pečiva, ovocia a zeleniny,  

2a. v zóne 1        2,50 € 

2b. v zóne 2        1,00 € 

2c. v zóne 3        0,30 € 

2d. v zóne 4        0,25 € 

3. zariadenia na ambulantný (aj predaj z automobilu) alebo stánkový predaj tovaru 
neuvedeného v bode 1 a 2 tohto písmena 

3a. v zóne 1        4,50 € 

3b. v zóne 2        2,90 € 

3c. v zóne 3        1,90 € 

3d. v zóne 4        1,00 € 

e) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 
1. v zóne 1                  19,90 € 

2. v zóne 2         5,00 € 

3. v zóne 3         0,30 € 

4. v zóne 4         0,10 € 

f) umiestnenie stavebných a iných materiálov, rôznych predmetov a rôznych zariadení, 
palív, výkopku a zeminy na čas dlhší ako 24 hodín 

1. do 5 dní vrátane        0,10 € 

2. od 6. dňa do 30. dňa vrátane      0,25 € 

3. od 31. dňa         0,50 € 

g) umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení 
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1. reklamných zariadení slúžiacich na podnikanie v reklame  1,50 € 

2. reklamných, propagačných a informačných zariadení okrem zariadení uvedených 
v bode 1 tohto písmena       1,00 € 

h) umiestnenie propagačných, kultúrnych, športových, spoločenských a iných akcií 
a záberu verejného priestranstva na účely politickej kampane 

1. v zóne 1                  25,00 € 

2. v zóne 2                  15,00 € 

3. v zóne 3                  10,00 € 

4. v zóne 4         7,50 € 

i) umiestnenie zariadení poskytujúcich informácie o kultúrnych, spoločenských a 
športových akciách        0,50 € 

j) umiestnenie zariadenia na vykonanie ohňostrojných prác, ak tieto nie sú súčasťou 
kultúrnych, spoločenských a športových podujatí uskutočňovaných v spolupráci 
s obcou                  10,00 € 

 

2. Na určenie sadzby dane sa územie obce člení na štyri zóny, ktoré sú určené v prílohe č. 1 
k tomuto nariadeniu. Ak sa v odseku 1 neurčuje sadzba dane podľa príslušnosti verejného 
priestranstva k určenej zóne platí, že na celé územie obce sa použije jednotná sadzba 
dane. 

 

3. V prípade neoprávneného užívania verejného priestranstva sa sadzba dane zvyšuje na 
trojnásobok sadzby stanovenej v odseku 1 pre konkrétne osobitné užívanie verejného 
priestranstva. 

 

4. V prípadoch osobitného užívania verejného priestranstva, ktoré napĺňa charakter 

osobitného užívania verejného priestranstva aspoň v dvoch prípadov osobitného užívania 
verejného priestranstva podľa čl. 3 ods. 1 tohto nariadenia, na vyrubenie dane sa použije 
tá sadzba dane, ktorá je najvyššia. 

 

5. V prípade, že predajné zariadenie podľa odseku 1 písm. d) má zmiešaný predaj, na 

vyrubenie dane sa použije tá sadzba dane, ktorá je najvyššia. 
 

 

Článok 7 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká 
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. 
 

 

Článok 8 

Oznamovacia povinnosť 

 

1. Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane svoj zámer osobitného užívania verejného 
priestranstva na tlačive, ktoré správca dane sprístupní na svojej webovej stránke, a to 

najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti a zároveň požiadať o vydanie súhlasu obce na 
osobitné užívanie verejného priestranstva. Obec je oprávnená vydanie súhlasu na 
osobitné užívanie verejného priestranstva odmietnuť, a to aj bez uvedenia dôvodov. 

Osobitné užívanie verejného priestranstva bez splnenia oznamovacej povinnosti alebo 
bez súhlasu obce sa považuje za neoprávnené užívanie verejného priestranstva. 
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2. Za neoprávnené užívanie verejného priestranstva sa považuje aj osobitné užívanie 
verejného priestranstva pretrvávajúce po zrušení alebo odvolaní súhlasu obce, ktorým 
bolo osobitné užívanie verejného priestranstva obcou odsúhlasené, alebo uplynutím času, 
na ktorú sa osobitné užívanie verejného priestranstva povolilo alebo odsúhlasilo. 

 

3. Daňovník je povinný na požiadanie správcu dane preukázať skutočnú výmeru, dátum 
skutočného začatia a skončenia osobitného užívania verejného priestranstva záznamom o 

odovzdaní rozkopávky alebo fotokópiou stavebného denníka v prípade stavebných prác. 
 

4. Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane zmenu rozsahu povoleného užívania 
verejného priestranstva v metroch štvorcových alebo lehoty užívania verejného 
priestranstva najneskôr v deň, keď zmena nastala. 

 

5. Daňovník je povinný oznámiť do piatich kalendárnych dní odo dňa ukončenia osobitného 
užívania verejného priestranstva správcovi dane, že osobitné užívanie verejného 
priestranstva sa skončilo, zariadenie bolo odstránené a verejné priestranstvo bolo uvedené 
do pôvodného stavu. 

 

 

Článok 9 

Vyrubenie dane a platenie dane 

 

1. Správca dane vyrubí daňovníkovi daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

 

2. V prípade neoprávneného užívania verejného priestranstva vyrubí správca dane daň za 
čas neoprávneného užívania verejného priestranstva rozhodnutím tomu, kto verejné 
priestranstvo neoprávnene užíva. 

 

3. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane 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 v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

 

4. V prípade, ak sa predpokladá, že daňovník bude užívať verejné priestranstvo dlhšie ako 
tri mesiace, obec je oprávnená uzavrieť s daňovníkom písomnú dohodu o užívaní 
verejného priestranstva, v ktorej je možné dohodnúť splatnosť dane v niekoľkých 

splátkach, pričom posledná splátka musí byť splatná najneskôr dva mesiace pred 
ukončením osobitného užívania verejného priestranstva. Takáto dohoda sa môže uzavrieť 
najviac na jeden rok. 

 

5. Daň sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol. Splátky dane sa zaokrúhľujú tak, aby ich 
súčet zodpovedal sume vyrubenej dane po zaokrúhlení. 

 

6. Správca dane nebude vyrubovať daň v úhrne do sumy 5 eur. 
 

 

Článok 10 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

1. Od dane sú oslobodené 

a) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré osobitne užívajú verejné priestranstvo na účel 
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1. propagácie aktivít podporujúcich ochranu životného prostredia, 
2. zachovania prírodných, kultúrnych a všeobecne spoločensky uznávaných 

morálnych hodnôt, 
3. cirkevných zhromaždení a slávností, ak ide o cirkvi registrované štátom, 
4. podpory zdravia a iných humanitných a verejnoprospešných a charitatívnych 

cieľov, 
5. stavby a plánovanej rekonštrukcie, opravy alebo údržby (na ktorú bolo vydané 

stavebné povolenie) verejnej vodovodnej a verejnej kanalizačnej siete v súvislosti s 
plnením záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii, 

6. osobitné užívanie verejného priestranstva pre stavby kolektorov, ktoré budú do 3 
mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu 
kolektora na základe zmluvy o bezodplatnom prevode a preberacieho protokolu 

odovzdané do vlastníctva obce, 

7. osobitné užívanie verejného priestranstva súvisiace s investičnou činnosťou obce, 
a to aj čiastočnou, alebo s investičnou činnosťou organizácií založených obcou, 

8. osobitné užívanie verejného priestranstva pri rekonštrukcii pamiatkových objektov 
zapísaných v zozname kultúrnych pamiatok, alebo v zozname pamiatok obce 

b) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré organizujú na verejnom priestranstve kultúrnu 
akciu alebo športovú akciu bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený 
na charitatívne a verejnoprospešné účely, 

c) osobitné užívanie verejného priestranstva na propagačné, kultúrne, športové, 
spoločenské a iné aktivity, ktorých organizátorom je obec alebo na ktorých organizácii 
sa obec podieľa, 

c) rozpočtové organizácie zriadené obcou, 

d) príspevkové organizácie zriadené obcou v prípade užívania verejného priestranstva pri 
všetkých činnostiach vykonávaných pre potreby obce, 

e) obec, fyzické osoby a právnické osoby, ktoré osobitným spôsobom užívajú verejné 
priestranstvo pre potreby obce. 

 

2. Správca dane môže znížiť daň 

a) najviac o 50 %, ak daňovník predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v 
hmotnej núdzi, 

b) najviac o 80 % na základe rozhodnutia starostu obce v prípade, ak je to výhodné pre 
obec na základe spolupráce medzi obcou a daňovníkom. 

 

3. Oslobodením od dane podľa odseku 1 nie je dotknutá oznamovacia povinnosť podľa čl. 8 
tohto nariadenia. 

 

 

Článok 11 

Prechodné ustanovenia 

 

1. Ak daňová povinnosť vznikla do účinnosti tohto nariadenia a daňové konanie nebolo 

právoplatne ukončené, na čas osobitného užívania verejného priestranstva do dňa 
účinnosti tohto nariadenia sa pre vyrubenie dane použijú sadzby podľa nariadenia 
účinného pre dané obdobie daňovej povinnosti. Na čas osobitného užívania verejného 
priestranstva odo dňa účinnosti tohto nariadenia vrátane sa pre vyrubenie dane požijú 
sadzby ustanovené týmto nariadením. 

 

2. Daňovník, ktorý osobitne užíval verejné priestranstvo pred účinnosťou tohto nariadenia 

a jeho osobitné užívanie verejného priestranstva trvá aj po účinnosti tohto nariadenia, je 
povinný splniť si oznamovaciu povinnosť podľa čl. 8 tohto nariadenia najneskôr do 31. 
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januára 2021. Takémuto daňovníkovi sa vyrubí daň od účinnosti tohto nariadenia 

s použitím sadzieb podľa tohto nariadenia. Právo obce odmietnuť udelenie súhlasu na 
osobitné užívanie verejného priestranstva podľa čl. 8 ods. 1 tohto nariadenia tým nie je 
dotknutá. 

 

 

 

 

 

 

Článok 12 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Zrušuje sa § 4 všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice č. 21/2008 o miestnych daniach 

na území obce Smolenice. 

 

 

Článok 13 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022. 

 

 

 

 

 

Anton Chrvala, v. r. 

starosta 

 

 

 

 


