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O B E C   H A M U L I A K O V O 
Všeobecne  záväzné nariadenie  obce  Hamuliakovo 

o  miestnej dani za užívanie verejného priestranstva č. 6/2020 

 

Obec Hamuliakovo (ďalej „Obec“) na základe ustanovenia § 6 ods. 1. v spojení s ustanovením § 36 

zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce 

Hamuliakovo miestnej dani za užívanie verejného priestranstva (ďalej „nariadenie“). 

 

 

I. ČASŤ 

ÚVODNÉ   USTANOVENIA 

 

§ 1 

(1.) Obecné zastupiteľstvo v Hamuliakove v súlade s § 6, 11 ods. 4. písm. d) a písm. e) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 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 rozhodlo, že Obec, ako správca dane s účinnosťou 

od 1.1.2021 vyberá miestnu daň za osobitné užívanie verejného priestranstva. 

(2.) Obec ukladá daň za osobitné užívanie verejného priestranstva. Osobitným užívaním verejného 

priestranstva na účely tohto VZN sa považuje: 

a)  umiestnenie zariadenia terasy, zariadenia pre podujatie, aktivitu, činnosť, 

b) umiestnenie stavebného zariadenia, skládky, 

c) vykonávanie rozkopávkových prác na verejných priestranstvách 

d)  trvalé parkovanie vozidla. 

Osobitné užívanie verejného priestranstva ako predmet dane je špecifikované v tomto VZN. 

(3.) Týmto nariadením Obec ustanovuje: 

a)  miesta verejných priestranstiev, 

b)  predmet dane, 

c)  sadzbu dane, 

d)  náležitosti oznamovacej povinnosti, 

e)  oslobodenie a zníženie dane. 

(4.) Správu dane vykonáva Obec prostredníctvom príslušných organizačných útvarov Obecného úradu 

v Hamuliakove (ďalej len „správca dane“). 

(5.) Miesta verejných priestranstiev pre účely tohto nariadenia sú pozemky vo vlastníctve Obce, ktoré 

slúžia na verejné účely a sú verejne prístupné alebo ich možno obvyklým spôsobom užívať. Sú to 

najmä miestne komunikácie - ulice, parkoviská, chodníky (vrátane mostov, podchodov, cyklotrás, 

turistických chodníkov a pod.), námestia, ihriská, verejné sady a záhrady, parky, lesoparky, 

verejná zeleň, fontány, korytá a nábrežia vodných tokov a pod. 

Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré Obec prenajala podľa 

osobitného zákona1. 

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

 

 

 
1 Napríklad zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a iné. 
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II.  ČASŤ 

DAŇ ZA OSOBITNÉ UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA  

UMIESTNENIE ZARIADENIA TERÁSY, ZARIADENIA PRE PODUJATIE, 

AKTIVITU, ČINNOSŤ 

 

§ 2 

Základné pojmy 

Terasa - sezónne exteriérové sedenie, slúžiace na prevádzkovanie sezónnych vonkajších obslužných 

zariadení. 

Propagačné zariadenie - prenosné zariadenie s informačnou plochou do 2 m2 vrátane, poskytujúce 

informácie o kultúrnom, spoločenskom a športovom podujatí a významnej udalosti, zariadenie 

propagujúce produkt, subjekt, činnosť a pod. (stojan, panel, transparent, plachta, plagát, propagačné 

„áčko“ a pod.) 

 

§ 3  

Miesta verejného priestranstva 

Verejné priestranstvá na celom území Obce Hamuliakovo. 

 

§ 4  

Predmet dane  

(1.) Predmetom dane v tejto časti je osobitné užívanie verejného priestranstva. Osobitným užívaním 

verejného priestranstva je dočasné užívanie verejného priestranstva za účelom: 

a) umiestnenia zariadenia určeného na ambulantný predaj alebo poskytovanie služieb 

b) umiestnenia zariadenia spojeného s montážou, prevádzkovaním a demontážou terasy, 

c) umiestnenia zariadenia (tribúna, dekorácie, rekvizity, stoly, stoličky, stánky, markízy, 

zariadenie technického zabezpečenia, predmety potrebné pre ohňostrojné práce, motorové 

vozidlo pre potreby podujatia ai.) pre prípravu a realizáciu kultúrneho a športového 

podujatia2 vymedzeného zákonom o verejných kultúrnych podujatiach a verejných 

športových podujatiach, pre prípravu a realizáciu verejného zhromaždenia3 podľa zákona o 

zhromažďovacom práve, 

d) umiestnenia zariadenia, ktoré je súčasťou prípravy a realizácie inej aktivity, činnosti – 

prezentačné podujatie, predvolebná kampaň, ai. (tribúna, dekorácie, rekvizity, stoly, stoličky, 

stánky, markízy, zariadenie technického zabezpečenia, predmety potrebné pre ohňostrojné 

práce, motorové vozidlo pre potreby aktivity, činnosti ai), 

e) umiestnenia zariadenia na prípravu a realizáciu nakrúcania filmového a televízneho 

programu, spotu, klipu, 

f) cirkusu, lunaparku, zábavnej technickej činnosti a inej atrakcie, 

g) propagačného zariadenia, ktoré poskytuje informácie o kultúrnom, spoločenskom 

a športovom podujatí a významnej udalosti, 

h) propagačného zariadenia, ktoré propaguje produkt, subjekt, službu. 

(2.) Umiestnenie predajného zariadenia na poskytovanie služieb, ktoré má charakter stavby v zmysle 

Stavebného zákona, nie je predmetom dane. 

2 Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných 

Športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
3 Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve 
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§ 5  

Základ a sadzba dane 

(1.) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného  verejného priestranstva 

v m2. 

(2.) Sadzba dane sa určuje nasledovne :  

a.) umiestnenie predajného zariadenia na poskytovanie služieb a predaja so záberom priestoru na 

verejnom priestore podľa § 4 ods. 1a) mimo podujatia organizovaného obcou 

• fyzická osoba (FO)  0,50 eur/m2 /deň, 

• FO podnikateľ a právnická osoba  1,00 eur/m2//deň. 

b.) umiestnenie predajného zariadenia na poskytovanie služieb a predaja so záberom priestoru na 

verejnom priestore podľa § 4 ods. 1a) v rámci hodov, jarmokov a iných kultúrnych, športových 

a spoločenských podujatí organizovaných obcou 

• do 9 m2 vrátane,  remeselné a domáce výrobky, 

sezónne produkty  FO 13,00 eur/deň, 

• do 18 m2 vrátane, remeselné a domáce výrobky,  

sezónne produkty, knihy FO podnikateľ a PO  25,00 eur/deň, 

• do 18 m2 vrátane, komerčné a priemyselné nepotravinárske  

výrobky FO podnikateľ a PO  35,00 eur/deň, 

• do 9 m2 vrátane, sladkosti (napr. cukrová vata, medovníky a koláče,  

zmrzlina, pukance) a nealko nápoje  FO podnikateľ a PO  35,00 eur/deň, 

• do 9 m2 vrátane, občerstvenie bez alkoholických nápojov  

(jedlo a nealko nápoje)  

určené na priamu konzumáciu na mieste FO podnikateľ a PO  70,00 eur/deň, 

• do 18 m2 vrátane, jedlo a nápoje (alko, nealko)  

určené na priamu konzumáciu na mieste FO podnikateľ a PO  100,00 eur/deň 

c.) umiestnenie zariadenia pre 

• terasu podľa § 4 ods. 1b) 0,50 eur/m2/deň 

• prípravu a realizáciu kultúrneho a športového podujatia  

podľa § 4 ods. 1 .c)  1,00 eur/m2/deň 

• prípravu a realizáciu inej nekomerčnej aktivity, činnosti  

podľa § 4 ods. 1 .d)  0,50 eur/m2/deň  

• prípravu a realizáciu nakrúcania filmového a televízneho programu, 

spotu, klipu, pre fotografovania na komerčné účely  

podľa § 4 ods. 1 .e)  2,00 eur/m2/deň 

• prípravu a realizáciu cirkusu, lunaparku, zábavnej technickej  

činnosti a inej atrakcie podľa § 4 ods. 1f)  1,00 eur/m2/deň 

• propagačné zariadenie podľa § 4 ods. 1g)  0,30 eur/m2/deň 

• propagačné zariadenie podľa § 4 ods. 1g)  3,00 eur/m2/deň 
 

(3.) Do výmery pre výpočet dane podľa ods. 1.2 g), h) sa započítava aj priestor medzi pevnými bodmi, 

slúžiacimi na uchytenie (upevnenie) propagačného zariadenia (transparent, plachta, plagát, 

reklamné „áčko“). 

(4.) V prípade, že osobitné užívanie verejného priestranstva bude kombináciou viacerých možností 

uvedených v § 4 ods. 1a) až 1 h), daň bude vypočítaná podľa predmetu dane s najvyššou sadzbou 

v danej lokalite v rámci tejto kombinácie. 
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§ 6  

Oznamovacia povinnosť 

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

dane, najneskôr  v deň vzniku daňovej povinnosti písomne, kde uvedie: 

a)  fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu 

b)  právnická osoba - názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo 

c) údaje rozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania 

verejného priestranstva 

d)  miesto užívania - ulicu, popisné číslo objektu, predmet (dôvod) užívania v m2, dobu užívania 

od - do, náčrt lokalizácie zabratia (situačný plán). 

(2.) Predchádzajúci písomný súhlas na osobitné užívanie verejného priestranstva vydáva správca dane. 

 

§ 7  

Oslobodenie od dane 

(1.) Od dane za užívanie verejného priestranstva podľa §4 a 5 sú oslobodené: 

a.) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré osobitne užívajú verejné priestranstvo za účelom 

• propagácie aktivít podporujúcich ochranu a tvorbu životného prostredia, 

• zachovania prírodných, kultúrnych a všeobecne spoločensky uznávaných morálnych hodnôt, 

• rozvoj vedy a vzdelávania 

• podpory zdravia a iných humanitných a verejnoprospešných a charitatívnych cieľov, 

• protidrogových kampaní 

• plnenia individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa 

ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou 

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.) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie obce 

d.) zvolávateľ verejného zhromaždenia, ktorý nie je politickým subjektom, za účelom 

umiestnenia zariadenia pre prípravu a realizáciu zhromaždenia podľa Zákona o 

zhromažďovacom práve 

e.) štátne inštitúcie, ktoré svojou činnosťou a prezentačnou aktivitou podporujú kultúmo 

spoločenské dianie v obci Hamuliakovo, a  štátne inštitúcie, ktorých aktivity majú 

charitatívny a verejnoprospešný charakter 

(2.) Daňovník si u správcu dane uplatňuje nárok na oslobodenie dane písomne najneskôr v deň vzniku 

daňovej povinnosti. 

(3.) Ak daňovník zatajil skutočný zámer podujatia, aktivity alebo činnosti, než aký uviedol v 

oznámení, na základe čoho bol oslobodený od platenia dane, bude mu dodatočne vyrubená daň za 

užívanie verejného priestranstva v zmysle § 5. 
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III. ČASŤ 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA UMIESTNENIE 

STAVEBNÉHO ZARIADENIA, SKLÁDKY, ROZKOPÁVKY 
 

§ 8 

Predmet dane 

Predmetom dane, ktoré upravuje III. časť tohto nariadenia je také osobitné užívanie verejného 

priestranstva, ktoré má charakter umiestnenia stavebného zariadenia (napr. lešenie, stavebný výťah, 

stavebná technika, ekologické WC a pod.), umiestnenie veľkoobjemového kontajnera, zriadenie 

zariadenia staveniska, záber verejného priestranstva pri stavebných zásahoch (výkopové práce, resp. 

rozkopávky a pod.) a umiestnenie skládky materiálu.  

 

§ 9  

Sadzba dane 

Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva uvedeného v § 8 za každý aj začatý m2 a 

každý aj začatý deň je stanovená nasledovne:  

a.) 0,10 € a každý aj začatý deň, ak osobitné užívanie verejného priestranstva súvisí s 

vykonávaním opráv fasád budov a so zatepľovaním budov,  

b.) vykonávanie rozkopávkových prác na verejných priestranstvách  

- na chodníku a komunikácii 

2,66 € do 30 dní vrátane,  

 5,31 € od 31. dňa,  

- mimo chodníka a komunikácie  

0,10 € do 30 dní vrátane,  

 1,00 € od 31. dňa, 

c.) 0,30 € a každý aj začatý deň osobitného užívania verejného priestranstva pri činnostiach, na 

ktoré sa nevzťahuje sadzba uvedená v písmene a). 

 

§ 10  

Oznamovacia povinnosť 

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

dane, najneskôr  v deň vzniku daňovej povinnosti písomne, kde uvedie: 

a)  fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu 

b)  právnická osoba - názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo 

c) údaje rozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania 

verejného priestranstva 

d)  miesto užívania - ulicu, popisné číslo objektu, predmet (dôvod) užívania v m2, dobu užívania 

od - do, náčrt lokalizácie zabratia (situačný plán). 

(2.) Predchádzajúci písomný súhlas na osobitné užívanie verejného priestranstva vydáva správca dane. 

 

§ 11  

Oslobodenie od dane 

(1.) Od dane za užívanie verejného priestranstva podľa §8 sú oslobodené Obec Hamuliakovo a 

právnické osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hamuliakovo, dodávatelia vykonávajú práce 

na majetku obce Hamuliakovo a subjekty odstraňujúce havarijné stavy a poruchy existujúcich 

inžinierskych sieti (vodovod, kanalizácia, plyn, elektrické rozvody, telefónne a dátové rozvody) 

v rozsahu a časovom rozmedzí nevyhnutnom na odstránenie havarijného stavu alebo poruchy. 
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IV. ČASŤ 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA - 

TRVALÉ PARKOVANIE VOZIDLA 
 

§ 12 

Predmet dane 

(1.) Predmet dane upravený v IV časti nariadenia je také osobitné užívanie verejného priestranstva, 

ktoré má charakter trvalého parkovania vozidla na verejnom priestranstve. Trvalým parkovaním sa 

rozumie trvalé parkovanie vozidla dlhodobo stojacim vozidlom (ďalej aj „dlhodobo stojace 

vozidlo“). 

(2.) Dlhodobo stojace vozidlo je vozidlo vo vlastníctve alebo v užívaní fyzickej osoby, fyzickej osoby 

– podnikateľa a právnickej osoby , ktoré  na verejnom priestranstve súvisle na tom istom mieste 

parkuje, alebo iným spôsobom zaberá verejné priestranstvo po dobu dlhšiu ako 30 za sebou 

nasledujúcich dní.  

(3.) Dlhodobo stojace vozidlo je i vozidlo vo vlastníctve alebo v užívaní fyzickej osoby, fyzickej 

osoby – podnikateľa a právnickej osoby, ktoré na verejnom priestranstve parkuje, alebo iným 

spôsobom zaberá verejné priestranstvo po dobu dlhšiu ako 30 za sebou nasledujúcich dní, ak ide o 

vozidlo bez evidenčného čísla, alebo o vozidlo trvalé ako aj dočasne vyradené z evidencie 

vozidiel. 

 

§ 13  

Sadzby dane  

(1.) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidla je stanovená 

nasledovne:  

(2.) Dlhodobo stojace vozidlo:  

a)  1,20 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň v prípade trvalého parkovania dlhodobo 

stojacim vozidlom podľa § 12 ods. 2 tohto nariadenia;  

b)  1,80 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň v prípade trvalého parkovania vozidla 

dlhodobo stojacim vozidlom podľa § 12 ods. 3 tohto nariadenia. 

 

§ 14  
Oznamovacia povinnosť 

(1.) V prípade užívania verejného priestranstva podľa § 12 ods. 2 a 3 tohto nariadenia je daňovník 

povinný v oznámení uviesť: 

a) fyzická osoba - nepodnikateľ - meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, adresu 

prechodného pobytu (ak sa platiteľ dane nezdržuje na adrese trvalého pobytu), rodné číslo, 

resp. dátum narodenia (ak ide o fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR), 

kontaktné údaje, a to s vymedzením miesta osobitného užívania verejného priestranstva. 

Vymedzeným miestom je miesto uvedené ulicou, popisné číslo objektu najbližšie 

identifikujúce miesto užívania, účel a rozsah užívania v m2, dobu užívania, označenie 

továrenskej značky vozidla, jeho typ, farbu, evidenčné číslo vozidlo (ak ho má vozidlo 

pridelené), VIN číslo motorového vozidla, osvedčenie o evidencii vozidla, ako aj náčrt 

lokalizácie osobitného užívania verejného priestranstva (situačný plán). 

b)  právnická osoba. fyzická osoba - podnikateľ - obchodné meno a názov, IČO, DIČ; sídlo 

a miesto podnikania a kontaktné údaje, údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na 

doručovanie písomností v rozsahu meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a kontaktné 

údaje. Vymedzeným miestom je miesto uvedené ulicou, popisné číslo objektu najbližšie 
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identifikujúce miesto užívania, účel a rozsah užívania v m2, dobu užívania, označenie 

továrenskej značky vozidla, jeho typ, farbu, evidenčné číslo vozidlo (ak ho má vozidlo 

pridelené), VIN číslo motorového vozidla, osvedčenie o evidencii vozidla, ako aj náčrt 

lokalizácie osobitného užívania verejného priestranstva (situačný plán). 

 

§ 15  

Oslobodenie a zníženie dane 
 

(1.) Od dane za užívanie verejného priestranstva podľa §12b s v miere 100% oslobodené osoby ŤZP, 

ktoré sú odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a preukážu sa 

platným Rozhodnutím vydaným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým sa vyhovuje ich 

žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 

a preukázateľne nie sú schopné zabezpečiť vhodné parkovanie na vlastnom pozemku (t.j. na 

pozemku nedisponujú miestom na parkovanie alebo disponibilné miesto na parkovanie je 

vzhľadom na zdravotné postihnutie ťažko prístupné). 

 
 

V. ČASŤ 

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 27  

Spoločné ustanovenia 
 

(1.) Správca dane nebude vyrubovať ani vyberať daň nižšiu ako 5 eur. 

(2.) Vyrubenú daň resp. vyrubený poplatok je možné uhradiť poštovou poukážkou, bezhotovostným 

prevodom na  účet obce uvedený na rozhodnutí alebo v prípade výšky vyrubenej dane/ 

vyrubeného poplatku do 300 Euro aj hotovostnou platbou priamo do pokladne obecného úradu. 

 

§ 28  

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

(1.) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení obce nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na 

zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

(2.) Toto Nariadenie zrušuje a nahrádza IV. časť Všeobecne  záväzné nariadenie obce Hamuliakovo o 

 miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 

7/2019. 

(3.) Toto Nariadenie nadobúda účinnosť  dňa  01. januára 2021 

   

 

 

 

 

 

         Ing. Ludmila Goldbergerová 

       Starostka obce Hamuliakovo 
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(1.) Návrh VZN č. 6/2020 bol vyvesený na úradnej tabuli obce: od 9.11.2020 do 23.11.2020   

(2.) Návrh VZN č. 6/2020 bol zverejnený na webovej stránke obce: od 9.11.2020 do 23.11.2020   

(3.) Prerokovanie doručených pripomienok občanov k návrhu VZN č. 6/2020 bolo uskutočnené na 

verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa: 10.12.2020 

(4.) VZN č. 6/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva bolo schválené Obecným 

zastupiteľstvom v Hamuliakove dňa 10.12.2020 

(5.) Schválené VZN č. 6/2020 bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce od: 

11.12.2020.do 27.12.2020  


