
V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 
 

č. 03/ 2017 
 

o miestnych  daniach  za užívanie verejného priestranstva 

na   území   obce  P O R Ú B K A 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 
§1 

  (1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo 
vlastníctve obce .Porúbka, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta: 
a/ hlavné   (štátne)  a  všetky   vedľajšie  (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/ autobusové zástavky 
d/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce,  
e/ trhovisko, 
f/ obecná cesta k cintorínu 
g. obecná cesta cez areál RV s.r.o 
 
(2) Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového 
vozidla v obci –Porúbka sú: 
a/ parkovisko .pred a za obecným úradom , 

b/.cesta.k.cintorínu. 
              (3) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie 
verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom 
priestore verejného priestranstva. 

(4) Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa podľa tohto VZN rozumie  

a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,  

b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia 

lunaparku a iných atrakcií,  

c/ umiestnenie skládky,  

d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, 

. 

(5) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo 

užíva. 

(6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 

priestranstva v m2  alebo parkovacie miesto. 



(7) Sadzbu  dane  za užívanie  verejného priestranstva je 0,50€ za  každý aj  začatý m2  

osobitne  užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.   

Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba 0,50€ za každú aj začatú hodinu 

a jedno parkovacie miesto. 

Za trvalé užívanie obecnej cesty sa stanovuje poplatok 350€ za  rok. 

Pri dočasnom užívaní sa stanovuje poplatok 4€ za jeden prejazd. 

(8) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká 

ukončením užívania verejného priestranstva.  

Daňovník je povinný  osobne   alebo  písomne  podať oznámenie o začatí užívania 

verejného priestranstva Obecnému úradu v Porúbke - a to  pred  začatím  osobitného  užívania  

verejného priestranstva, výnimočne v deň,  v ktorom  sa má  realizovať užívanie verejného 

priestranstva. Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá  má  alebo  

môže  mať  vplyv  na  výšku  stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť 

Obecnému úradu v Porúbke skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo 

a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. 

(9) Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a splatnosť sa stanovuje 

nasledovne:a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu, 

b/ pri  dobe užívania verejného  priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku 
poplatkovej povinností na Obecnom úrade v Porúbke , 
c/ pri  dobe užívania verejného  priestranstva dlhšie ako 15 dní  a to týždennými  alebo 
mesačnými splátkami, pričom  termín a spôsob splátok  určí poverený  zamestnanec správcu 
miestnej dane na Obecnom  úrade v Porúbke pri  ohlásení vzniku  daňovej povinnosti 
daňovníkom. 

Záverečné ustanovenia 
  
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v PORÚBKE, dňa 9.12.2016 uznesením 

č. 3/2015.  
(2) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v PORÚBKE. 
(3) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2017. 
   
  
V PORÚBKE, dňa  9.12.2016 
 

Ing. Milan Staš 
starosta 
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