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Mesto Kolárovo v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanovením § 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 v y d á v a

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kolárovo
o dani za užívanie verejného priestranstva
na kalendárny rok 2019
č. 10/2018
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Mestské zastupiteľstvo v Kolárove podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že v nadväznosti na § 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 z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2019 miestnu daň za užívanie
verejného priestranstva.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „ VZN “ ) upravuje podmienky určovania a vyberania
dane za užívanie verejného priestranstva na území mesta Kolárovo v zdaňovacom období roku 2019.
3. Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sú ustanovené vo štvrtej časti
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.

Článok 2 Predmet
úpravy VZN
1. Predmetom tohto VZN je určenie náležitosti miestnej dane za osobitné užívanie verejného priestranstva
podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.

Článok 3
Definovanie verejného priestranstva,
osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva
1. Verejným priestranstvom podľa tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky: cesty, miestne
komunikácie, námestia, chodníky, parky, trhoviská, ihriská a všetky ďalšie verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve mesta Kolárovo.
2. Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva sa rozumie:
a) dočasné umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia
c) rozkopávky - zvláštne užívanie miestnych komunikácií
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
e) státie s osobným autom, karavanom, prívesom, ťahača s návesom v areáli vyhradeného pre umiestnenie technicko-zábavných zariadení
f) umiestnenie skládky palív alebo iného materiálu
g) umiestnenie prenosného informačného a propagačného zariadenia na verejnom priestranstve,
a informačného zariadenia na stĺpoch verejného osvetlenia,
h) zaberanie verejného priestranstva na Trhovisku, na Ul. Tržnej v Kolárove
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i) umiestnenie predajných zariadení, stolov, stoličiek na účel poskytovania pohostinských,
reštauračných a iných obdobných služieb - počas trojdňových jarmokov, hodov, trhov
j) umiestnenie predajných zariadení, stolov, stoličiek na účel poskytovania pohostinských,
reštauračných a iných obdobných služieb - počas dvojdňových jarmokov, hodov, trhov.

Článok 4
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti
1. Daňovník je povinný
a) ohlásiť zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane písomne, formou
oznámenia, najneskôr v deň začatia užívania verejného priestranstva
b) oznámiť zmeny už ohlásených údajov písomne, v lehote do 15 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti
nastali
c) písomne oznámiť správcovi dane termín ukončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
2. Daňovník je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť nasledovné údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

osobné údaje / obchodné údaje
adresa, trvalé bydlisko, kontaktná adresa / sídlo podnikania, korešpondenčná adresa
rodné číslo – u fyzickej osoby, IČO – u právnickej osoby
vymedzenie užívaného verejného priestranstva
doba užívania verejného priestranstva
výmera užívaného priestranstva
účel užívania verejného priestranstva.

Článok 5
Sadzba dane
Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň sa
stanoví nasledovne:
a) za dočasné umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia slúžiaceho na poskyto-vanie
služieb . ................................................................................................................................. 1,50 €/m2/deň
b) za umiestnenie stavebného zariadenia ................................................................................. 0,30 €/m2/deň
c) za zvláštne užívanie miestnych komunikácií – rozkopávky ................................................ 0,30 €/m2/deň
(za plochu rozkopávky sa považuje šírka a dĺžka výkopu miestnej komunikácie vrátane
výmery dotknutej zelene)
d) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií ............................................ 0,60 €/m2/deň
e) za státie vozidlami: osobné auto, karavan, príves, ťahač s návesom, prípadne inými
vozidlami v areáli vyhradeného pre umiestnenie technicko-zábavných zariadení .............. 2,50 €/m2/deň
f) za umiestnenie stavebného materiálu, uhlia, maštaľného hnoja mimo ciest a miestnych
komunikácií okrem prvého dňa po umiestnení skládky:
- za druhý a tretí deň . .......................................................................................................... 0,20 €/m2/deň
- za každý ďalší aj začatý deň . ............................................................................................ 0,35 €/m2/deň
g) za umiestnenie prenosných informačných a propagačných zariadení na verejnom
priestranstve a informačných zariadení na stĺpoch verejného osvetlenia ........................... 0,15 €/m2/deň
pričom m2 = plocha informačného, propagačného zariadenia
h) za zaberanie verejného priestranstva na Trhovisku na Ul. tržnej v Kolárove – počas
trhových dní . ........................................................................................................................ 0,35 €/m2/deň
i) za osobitné užívanie verejného priestranstva počas trojdňových jarmokov, hodov a trhov sa určí podľa
charakteru predávaného tovaru pri zaradení sortimentu tovaru a služieb do a služieb do kategórií:
A, B, C, D, E, F.
Daň za užívanie verejného priestranstva počas trojdňových jarmokov, hodov a trhov sa platí za parcely
bez ohľadu na zúčastnené dni, pričom výmera 1 parcely = 9 m2.
Daň za užívanie verejného priestranstva na 1 deň počas trojdňových jarmokov, hodov a trhov sa
určí v prípade účasti na jarmoku len v nedeľu.
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Kat. Činnosť, sortiment, služby

A.

Pohostinská činnosť, rýchle občerstvenie,
syry, alkoholické nápoje

B. Miesto na konzumáciu stravy
C.

D.

E.
F.

umiestnenie stolov a lavíc
Textil, kožušiny, obuv, kožené výrobky,
priemyselný
a drogistický
tovar,
nábytok, elektronika, kuchynský tovar,
prútené výrobky, okrasné kríky,stromy,- kvety, záhradkárske potreby,
propagačné,- reklamné a iné služby,
knihy, hračky, bižutéria, plasty, obrazy,
liečivé rastliny, okuliare, zvukové nosiče.
Trdelník, zemiakový špirál, icé´n´go –
mrazený krém, gofri, nealko koktaily,
káva,
hot-dog,
nealko
nápoje,
cukrovinky, cukrová vata, medovník,
med, ľadová drť, pukance
Semienka – tekvicové, slnečnica

Parkovanie s motorovými vozidlami
v jarmočnom priestore
Osobné auto, úžitkové vozidlo – do 3,5 t.,
nákladné auto – nad 3,5 t., príves – užitočným
zaťažením do 750 kg aj nad 750 kg

Sadzba v €
Daň za prvú
parc. na 3 dni v €
zaokrúhlené
nadol na celé
čísla

Sadzba v €
Daň za ďalšiu
parc. na 3 dni v €
zaokrúhlené
nadol na celé
čísla

Sadzba v €
Sadzba v €
Daň za prvú parc. Daň za ďalšiu parc.
na jeden deň v €
na jeden deňv € - len nedeľa –
len nedeľa zaokrúhlené
zaokrúhlené nadol
nadol na celé čísla
na celé čísla

1deň/1m2= 5,926
3dni/9m2 =160,00
1deň/1m2= 4,445
3dni/9m2 =120,00
1deň/1m2=2,593
3dni/9m2 =70,00

1deň/1m2= 5,926
3dni/9m2 = 160,00
1deň/1m2= 4,445
3dni/9m2 = 120,00
1deň/1m2=1,2963
3dni/9m2 = 35,00

1deň/1m2=15,223
1deň/9m2=137,00
1deň/1m2=11,112
1deň/9m2=100,00
1deň/1m2=6,334
1deň/9m2=57,00

1deň/1m2=15,223
1deň/9m2= 137,00
1deň/1m2=11,112
1deň/9m2= 100,00
1deň/1m2=1,889
1deň/9m2=17,00

1deň/1m2=2,40741
3dni/9m2 =65,00

1deň/1m2=1,2963
3dni/9m2 = 35,00

1deň/1m2=5,778
1deň/9m2=52,00

1deň/1m2=1,889
1deň/9m2= 17,00

1deň/1m2=2,223
1deň/1m2=1,2963
3dni/9m2 =60,00
3dni/9m2 =35,,00
Sadzba dane v €/m2/deň
2,50

1deň/1m2=5,223
1deň/1m2=1,889
1deň/9m2=47,00
1deň/9m2= 17,00
Sadzba dane za posledný deň- len
nedeľa v €/m2/deň
3,00

j) za osobitné užívanie verejného priestranstva počas dvojdňových jarmokov, hodov a trhov sa určí podľa
charakteru predávaného tovaru pri zaradení sortimentu tovaru a služieb do kategórií: A, B, C, D, E, F.
Daň za užívanie verejného priestranstva počas dvojdňových jarmokov, hodov a trhov sa platí za parcely
bez ohľadu na zúčastnené dni, pričom výmera 1 parcely = 9 m2.
Daň za užívanie verejného priestranstva na 1 deň počas dvojdňových jarmokov, hodov a trhov sa určí
v prípade účasti na jarmoku len v nedeľu.
Kat. Činnosť, sortiment, služby

A.

Pohostinská činnosť, rýchle občerstvenie,
syry, alkoholické nápoje

B. Miesto na konzumáciu stravy
C.

D.

E.

umiestnenie stolov a lavíc
Textil, kožušiny, obuv, kožené výrobky,
priemyselný a drogistický tovar, nábytok,
elektronika, kuchynský tovar, prútené
výrobky, okrasné kríky,- stromy,- kvety,
záhradkárske potreby, propagačné,reklamné a iné služby, knihy, hračky,
bižutéria, plasty, obrazy, liečivé rastliny,
okuliare, zvukové nosiče
Trdelník, zemiakový špirál, icé´n´go –
mrazený krém, gofri, nealko koktaily,
káva, hot-dog, nealko nápoje,
cukrovinky, cukrová vata, medovník,
med, ľadová drť, pukance
Semienka – tekvicové, slnečnica

Sadzba v €
Daň za prvú
parc. na 2 dni v €
zaokrúhlené
nadol na celé
čísla
1deň/1m2=8,223
2dni/9m2 =148,00
1deň/1m2=6,667
2dni/9m2 =120,00
1deň/1m2=3,556
2dni/9m2 =64,00

Sadzba v €
Daň za ďalšiu
parc. na 2 dni v €
zaokrúhlené
nadol na celé
čísla
1deň/1m2=8,223
2dni/9m2 = 148,00
1deň/1m2=6,667
2dni/9m2 = 120,00
1deň/1m2=1,389
2dni/9m2 = 25,00

Sadzba v €
Daň za prvú parc.
na jeden deň v €
- len nedeľa zaokrúhlené
nadol na celé čísla
1deň/1m2=15,223
1deň/9m2=137,00
1deň/1m2=11,112
1deň/9m2=100,00
1deň/1m2=6,334
1deň/9m2=57,00

Sadzba v €
Daň za ďalšiu parc.
na jeden deň v € len nedeľa zaokrúhlené nadol
na celé čísla
1deň/1m2=15,223
1deň/9m2= 137,00
1deň/1m2=11,112
1deň/9m2= 100,00
1deň/1m2=1,889
1deň/9m2=17,00

1deň/1m2=3,278
2dni/9m2 =59,00

1deň/1m2=1,389
2dni/9m2 = 25,00

1deň/1m2=5,778
1deň/9m2=52,00

1deň/1m2=1,889
1deň/9m2= 17,00

1deň/1m2=3,000
2dni/9m2 =54,00

1deň/1m2=1,389
2dni/9m2 =25,,00

1deň/1m2=5,223
1deň/9m2=47,00

1deň/1m2=1,889
1deň/9m2= 17,00
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F.

Sadzba dane v €/m2/deň

Parkovanie s motorovými vozidlami
v jarmočnom priestore
Osobné auto, úžitkové vozidlo – do 3,5 t.,
nákladné auto – nad 3,5 t., príves – užitočným
zaťažením do 750 kg aj nad 750 kg

2,50

Sadzba dane za posledný deň- len
nedeľa v €/m2/deň
3,00

Článok 6
Oslobodenie od platenia dane
1. Od platenia dane za osobitné užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby,
ktoré užívajú verejné priestranstvo na:
a) akcie, z ktorých výťažok v celom rozsahu je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely
b) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie usporiadané bez vyberania vstupného
c) akcie, na ktorých sa finančne alebo organizačne podieľa mesto
d) skladovanie stavebného materiálu na nevyhnutnú dobu počas vykonania:
- stavebných prác - na základe právoplatného stavebného povolenia
- stavebných úprav, udržiavacích prác, drobnej stavby – na základe oznámenia k ohláseniu
stavebných úprav a udržiavacích prác a drobnej stavby
e) remeselníci počas usporiadaných jarmokov a hodov.
2. Správca dane zníženie dane nepripúšťa.

Článok 7 Záverečné
ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kolárove dňa 29.10.2018.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2019.
3. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN mesta Kolárovo č.14/2017 o dani za užívanie verejného
priestranstva.
V Kolárove, dňa: 31.10.2018

Árpád Horváth
Primátor mesta Kolárovo
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