Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 7/2009
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Skalica
Mestské zastupiteľstvo v Skalici dňa 10.12.2009 v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v platnom znení v y d á v a pre územie mesta Skalica toto všeobecne záväzné nariadenie.
§1
Úvodné ustanovenia
Mesto Skalica bude vyberať miestnu daň za užívanie verejného priestranstva.
§2
Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Daň za užívanie verejného priestranstva platí fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
užíva verejné priestranstvo.
2. Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného
priestranstva.
3. Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu, usporiadanú na verejnom priestranstve bez
vstupného alebo akciu organizovanú neziskovou organizáciou, ktorej celý výťažok je
určený na charitatívne a verejno – prospešné účely.
4. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú miestne komunikácie (cesta, chodník),
mestská zeleň a všetky verejne prístupné pozemky na území historického centra mesta,
okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb. Historické centrum
mesta Skalica je mestská pamiatková zóna v zmysle nariadenia Zs.KNV zo dňa
25.9.1990. Hranica pamiatkovej zóny je graficky zobrazená na mapke v prílohe tohto
všeobecne záväzného nariadenia v zmysle Nariadenia obvodného úradu v Skalici č.
1019/ÚOKP/91 zo dňa 13.5.1991.
5. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho
na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia,
zariadenia atrakcií, umiestnenie skládky a podobne.
6. Sadzba dane je určená podľa účelu využívania verejného priestranstva:
a) za umiestnenie skládky a stavebného zariadenia
pri povolenej stavbe ............................................................. 0,10 EUR za 1 m2 a deň
b) za prechodné užívanie verejného priestranstva
- skládka stavebného a iného materiálu a stavebného zariadenia
na dobu dlhšiu ako 24 hod. ............................................... 0,25 EUR za 1 m2 a deň
- prekopávka za účelom zriadenia alebo opravy
prípojky na inžinierske siete: .......................................... 0,25 EUR za 1 m2 a deň
- prekopávka za účelom zriadenia alebo opravy
verejných rozvodov inžinierskych sietí ............................ 0,25 EUR za 1 m 2 a deň
c) za umiestnenie atrakcie ..................................................... 0,25 EUR za 1 m2 a deň
d) za umiestnenie predajných stánkov a iných zariadení ....... 0,15 EUR za 1 m2 a deň
- posedenie pred reštauračným zariadením .................... 0,02 EUR za 1 m2 a deň
(okrem Námestia Slobody a Štefánikovej ulice v termíne konania Skalických dní)
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7. Daňovník je povinný oznámiť užívanie verejného priestranstva
a) v najkratšom možnom termíne – v havarijných prípadoch,
b) najneskôr tri dni pred začatím užívania verejného priestranstva.
8. Daň vyrubí mesto platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
9. 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.
§3
Záverečné ustanovenia
1. Na základe žiadosti daňovníka môže primátor mesta rozhodnúť o oslobodení od miestnej
dane za užívanie verejného priestranstva.
2. Účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Skalica č. 4/2004 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území
mesta Skalica.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2010.

V Skalici, 10.12.2009

Ing. Stanislav Chovanec
primátor mesta
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