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Obec Holiare v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

a ustanoveniami § 30 až § 36 a § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 



a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších 

predpisov  ustanovuje: 

  

  Čl.1 

Úvodné ustanovenie 

 

Obecné zastupiteľstvo v Holiaroch v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. d) zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, 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 predpisov (ďalej len „zákon“)  

z a v á d z a  s účinnosťou od 1. januára 2021 miestnu daň za užívanie verejného priestranstva.  

 

Čl.2 

Spôsoby osobitného užívania verejného priestranstva,  

miesta, ktoré sú v obci verejnými priestranstvami 

 

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 

priestranstva, ktorým sa na účely tohto VZN rozumie:  

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,  

b) umiestnenie stolov a stoličiek na účel poskytovania pohostinských, reštauračných 

a iných obdobných služieb,  

c) umiestnenie stavebného zariadenia,  

d) predajného zariadenia,  

e) zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,  

f) umiestnenie skládky materiálu (skladovanie stavebných materiálov, uhlia, maštaľného 

hnoja a drobného stavebného odpadu a iné), 

g) prechodné umiestnenie informačného a propagačného zariadenia alebo tabule na 

verejnom priestranstve a stĺpoch verejného osvetlenia,  

h) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na verejnom priestranstve. 

Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie 

priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá 

právnickej alebo fyzickej osoby.   

 

2. Verejným priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva sa považujú 

verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, v správe obce, okrem pozemkov vo 

vlastníctve obce, ktoré obec prenajíma podľa osobitného zákona. Sú to najmä:    

a) miestne cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu,                     

b) vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom 

území obce,                                                                                                                                              

c) námestie,                                                                                                                                         

d) spevnená plocha pred MŠ,                                                                                                          

e) parky.  

 

       

Čl.3 

Sadzba dane 

 

  1. Daň za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného   

      verejného priestranstva a každý aj začatý deň stanoví  správca dane nasledovne:  

      a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 1,00 €, 



      b) za umiestnenie stolov a stoličiek na účel poskytovania pohostinských, reštauračných  

          a iných obdobných služieb, pri trvalom užívaní verejného priestranstva za účelom   

          umiestnenia prenosnej  garáže a predajných zariadení vrátane terasy 0,05 €, 

      c) za umiestnenie stavebného zariadenia 0,05 €, 

      d) za umiestnenie predajného zariadenia 1,00 €, 

      e) za umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií 0,05 €, 

 f) za umiestnenie skládky materiálu (skladovanie stavebných materiálov, uhlia,   

     maštaľného  hnoja, dreva, drobného stavebného odpadu a iné), okrem prvého dňa  

     po umiestnení skládky 0,10 €. 

      Osoby, ktoré majú právoplatné stavebné povolenie, povolenie k ohláseniu drobnej    

      stavby, stavebných úprav, môžu písomne požiadať správcu verejného priestranstva   

      o odpustenie dane. 

        g) za prechodné umiestnenie informačného zariadenia alebo tabule, vrátane  

             informačných tabúľ umiestnených na stĺpoch verejného osvetlenia  0,10 €. 

 

Čl.4 

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane, platenie dane 

 

1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného  priestranstva 

správcovi dane nasledovne:  

- daňovník písomne alebo ústne požiada o užívanie verejného priestranstva  správcu 

dane najneskôr v deň začatia užívania verejného priestranstva. 

  

Čl.5 

Oslobodenie od dane 

 

1.  Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické osoby a právnické 

osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na:  

a) akcie, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejno-

prospešné účely, 

b) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie usporiadané bez vyberania vstupného, 

c) akcie, na ktorých sa finančne alebo organizačne podieľa obec. 

 

Čl.6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Holiare č. 3/2021 o dani za užívanie   

     verejného priestranstva  bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Holiare  na 10. 

     zasadnutí dňa 16.12.2020,  uznesením č. 102/2020. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Holiare č. 3/2021 o dani za užívanie  

     verejného priestranstva  nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2021.  

3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani za užívanie verejného  

priestranstva sa zrušuje VZN obce Holiare č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

                                                                                  

 

Juraj Kürthy, v. r. 

   Starosta obce 



 

                                                                                                             

  


