NÁVRH

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
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Mesto Myjava, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov 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 zmien a doplnkov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani
za užívanie verejného priestranstva

Čl. I.
Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
(2) Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, užívanie verejného priestranstva
pri reštauračných a iných zariadeniach, umiestnenie tovaru pred prevádzkou, umiestnenie
prenosných a pevných reklamných a propagačných zariadení, umiestnenie skládky
stavebného materiálu a zariadenia, umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií a
príležitostný predaj v meste Myjava.
Čl. II.
Sadzba dane
Sadzby dane za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj
začatý deň sú nasledovné:

Osobitné užívanie verejného priestranstva
1.

umiestnenie zariadenia slúžiace k predaju tovaru alebo
k poskytovaniu služieb
užívanie verejného priestranstva pri reštauračných a iných
zariadeniach (letné terasy)

2.

7.
8.

za umiestnenie cirkusu, lunaparku a inej atrakcie

4.
5.
6.

0,10 €
0,10 €

umiestnenie tovaru pred prevádzkou
umiestnenie prenosných reklamných a propagačných
zariadení (napr. stojany "áčka" a pod.)
umiestnenie pevných reklamných a propagačných zariadení,
ktoré nepodliehajú mestskému informačnému systému
príležitostný predaj a prezentácia v meste
(žreby, knihy, poradenstvo)
za umiestnenie skládky stavebného materiálu a zariadenia
(lešenie, stavebný materiál, kontajner)

3.

sadzba dane
€/m2/deň

0,10 €
0,20 €
0,30 €
5€
0,05 €
0,02 €

Výkon činností spojených s vyrubením dane podľa čísla 1. až 7. zabezpečuje oddelenie
majetku a prevádzky úradu.
Výkon činností spojených s vyrubením dane podľa čísla 8. zabezpečuje odbor školstva,
kultúry a soc. služieb.
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Čl. III.
Oznamovacia povinnosť
(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
Mestu Myjava najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti a to v rozsahu:
- Identifikačné údaje daňovníka: názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného
mena podľa živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra alebo meno
a priezvisko, IČO alebo rodné číslo, sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa trvalého
pobytu, kontaktná osoba, číslo telefónu;
- Údaje o užívaní verejného priestranstva: miesto užívania verejného priestranstva na území
mesta Myjava, výmera užívaného priestranstva v m2, obdobie, počas ktorého bude užívané
verejné priestranstvo v dňoch;
- dátum, podpis a pečiatka daňovníka.
(Príloha č. 1 k VZN – OZNÁMENIE – VZOR je k dispozícií na príslušných oddeleniach
MsÚ Myjava, ktoré vykonávajú činnosť s vyrubením dane Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto VZN).
Čl. IV.
Oslobodenie od dane
Mesto Myjava poskytne oslobodenie od dane, ak verejné priestranstvo je osobitne užívané
právnickými osobami alebo fyzickými osobami, ktoré nie sú zriadené alebo založené na
podnikanie, za účelom usporiadania kultúrnej, športovej alebo charitatívnej akcie.

Čl. V.
Záverečné ustanovenia
(1) Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Myjave, dňa ......2018, uznesením
č. ......../2018.
(2) Toto VZN ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjavy o miestnej dani za užívanie
verejného priestranstva č. 8/2016, zo dňa 8. septembra 2016, schváleného uznesením č.
85/09/2016 a VZN o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve
Mesta Myjava a výške úhrad za prenájom a dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta
Myjava v katastrálnom území Myjava a Turá Lúka č. 19/2008 zo dňa 27.novembra 2008.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2019.

Pavel Halabrín
primátor mesta
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MESTO MYJAVA
Nám. M. R. Štefánika 560/4, 90701 Myjava

O Z N Á M E N I E - VZOR
v zmysle § 34a ods. 1 a § 36 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Myjava o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva pre daňovníka k dani za užívanie verejného
priestranstva

1. Identifikačné údaje daňovníka:
Názov / Obchodné meno alebo dodatok obchodného mena podľa živnostenského oprávnenia alebo
výpisu z obchodného registra / Meno a Priezvisko* :
__________________________________________________________________________________________
IČO / RČ*: ________________________________________________________________________________
Sídlo / Miesto podnikania / Adresa trvalého pobytu*:
__________________________________________________________________________________________
Kontaktná osoba: _____________________________________ Číslo telefónu: __________________________

2. Údaje o užívaní verejného priestranstva:
Miesto užívania verejného priestranstva na území mesta Myjava:
__________________________________________________________________________________________
Výmera užívaného priestranstva v m2: ___________________________________________________________
Obdobie, počas ktorého bude užívané verejné priestranstvo:__________________________________________
Poznámka: _________________________________________________________________________________

Prílohy: ___________________________________________________________________________________

Vyhlásenie poplatníka:
Svojim podpisom poplatník potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a správne a je si vedomý
právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Poplatník zodpovedá za prípadné
škody spôsobené takýmto konaním.
Zároveň svojim podpisom poplatník udeľuje Mestu Myjava súhlas na spracovanie a uchovávanie osobných
údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Dátum: _____________________________ Podpis a pečiatka poplatníka: ______________________________
*

nehodiace sa prečiarknite
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Dôvodová správa k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava o miestnej
dani za užívanie verejného priestranstva.
Návrh novelizácie VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva predkladáme
z dôvodu:
1. Potreba zdaňovania verejných priestranstiev, kde sa nachádzajú letné terasy,
umiestnenie tovaru pred prevádzkou, reklamných a propagačných tabúľ a pod.
2. Z pôvodných dvoch VZN, ktoré určovali nájom a daň za verejné priestranstvo,
vytvorenie jedného VZN a zrušenie VZN o nájme č. 19/2008.
3. Zvýšenie súčasných sadzieb a určenie nových sadzieb dane za užívanie verejného
priestranstva
Návrh zrušenia VZN č. 19/2008 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov vo
vlastníctve Mesta Myjava a výške úhrad za prenájom a dočasné užívanie pozemkov vo
vlastníctve Mesta Myjava v katastrálnom území Myjava a Turá Lúka (ďalej len VZN
o nájme), ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Myjave dňa 27.11.2008
z dôvodu, že v súčasnej dobe sa VZN nevyužíva na vyberanie nájomného za pozemky
a budovy vo vlastníctve mesta Myjava, nakoľko budovy sú v správe spoločnosti Správa
majetku mesta Myjava s.r.o. alebo sa odpredali. Právne predpisy uvedené vo VZN o nájme sú
neúčinné. Pozemky sa prenajímajú v súlade s Občianskym zákonníkom resp. Obchodným
zákonníkom a cena nájmu sa dojednáva dohodou.
Doteraz platnom VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva č. 8/2016 máme
schválené tri sadzby za osobitné užívanie verejného priestranstva. V navrhovanom VZN
o užívaní verejného priestranstva sú navrhnuté nové sadzby dane a spôsoby osobitného
užívania verejného priestranstva. Zaradili sme spôsob užívania verejného priestranstva pri
reštauračných zariadeniach tzv. letné terasy, umiestnenie pevných reklamných
a propagačných zariadení (bilbordy), umiestnenie skládky stavebného materiálu a zariadenia
(lešenie, stavebný materiál), ktoré sa doteraz vyberali v rámci VZN o nájme.
Nové sadzby dane a spôsoby užívania verejného priestranstva navrhujeme za umiestnenie
tovaru pred prevádzkou (kvety), umiestnenie prenosných reklamných a propagačných
zariadení – stojany „áčka“, za ktoré sa daň a nájom doteraz nevyberala. Ďalej dopĺňame do
návrhu VZN, kde sa vykonáva a vybavuje činnosť jednotlivých položiek dane.

V Myjave dňa 15.6.2018
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Sadzby za užívanie verejného priestranstva – porovnanie mestá

Myjava

Senica

Osobitné užívanie verejného
priestranstva
za umiestnenie zariadenia slúžiace k
poskytovaniu služieb
za umiestnenie predajného zariadenia
za užívanie verejného priestranstva pri
reštauračných a iných zariadeniach -letné
terasy
a) v období od 1. júna do 30.septembra
b) v období od 1. októbra do 30. mája
za umiestnenie tovaru pred prevádzkou
(kvety, oblečenie)
za umiestnenie prenosných reklamných
zariadení (stojany "áčka" )
umiestnenie pevných reklamných a
propagačných zariadení (bilbordy)
príležitostný predaj a prezentácia v meste
(žreby, knihy)
za umiestnenie cirkusu, lunaparku a inej
atrakcie
za umiestnenie skládky stavebného
materiálu a zariadenia (lešenie, stavebný
materiál, kontajner)

Stará
Turá

Brezová

Nové
Mesto

Holíč

sadzba dane €/m2/deň
0,10 €

0,33 €

0,13 €

0,07 €

0,10 €

0,10 €

0,66 €

0,27 €

0,07 €

0,07 €

0,10 €

0,13 €

0,07 €

0,20 €
0,05 €
0,10 €

0,17 €
0,15 €
0,10 €

0,05 €

0,20 €

0,33 €

0,66 €

0,30 €
5,00 €
0,02 €

5,00 €
50
€/deň

0,05 €

0,02 €

0,10 €

0,07 €

0,05 €

0,10 €

0,40 €

0,07 €

0,07 €

0,17 €
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0,07 €

