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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA HURBANOVO  Č.  75 

 
 

 
Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 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 pre mesto Hurbanovo 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta o dani za užívanie verejného priestranstva č. 75 
 

o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného 
priestranstva na území mesta HURBANOVO 

 
 
 

čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove podľa § 11 ods. 4. písm. d/ zákona  č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo o podmienkach určovania a 
vyberania dane za užívanie verejného priestranstva na území mesta HURBANOVO 
s účinnosťou od 1. januára 2008. 
  
 
 

čl. 2 
Definovanie verejného priestranstva 

 
 Verejným priestranstvom mesta Hurbanovo sa rozumie: 
 
- hlavné /štátne/ a všetky vedľajšie /miestne/ cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a   

šírke od priekopy po priekopu, 
- vybudované chodníky, príp. aj upravené plochy pre chodenie obyvateľov na celom území 

mesta, 
- námestie, trhovisko, upravené parkovacie plochy, 
- všetky verejnosti prístupné pozemky v meste Hurbanovo okrem tých, ktoré sú vo 

vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou mesta, alebo ku ktorým majú tieto 
osoby právo hospodárenia, jedná sa najmä o zelené plochy medzi chodníkmi a 
komunikáciami, vydláždené príp. aj inak upravené plochy pre obyvateľov, ďalšie voľné, 
verejnosti prístupné plochy a pod.  
 
Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo. 
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            V pochybnostiach je mesto oprávnené posúdiť a rozhodnúť, či v spornom prípade ide o 
verejné priestranstvo mesta Hurbanovo.            

                                  
 
 
                                                         čl. 3 

                                                                 Daňovník 
 

 Daň platí každá právnická a fyzická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo na:  
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného materiálu, 
predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,  lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, 
trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, umiestnenie sklápacej garáže na 
vyhradenom priestore, a pod.   
 
 
 
                                                                     čl. 4 

Oznamovacia povinnosť 
 
 Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať priznanie k miestnej dani na Mestský  
úrad v Hurbanove, a to najneskôr  v deň užívania verejného priestranstva.  
 
 
 
                                                                    čl. 5 
                                                        Oslobodenie od dane                     
 
       Daň sa neplatí za kultúrnu, cirkevnú a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve  
bez  vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné 
účely.   
 
Okrem toho sa daň neplatí v nasledovných prípadoch: 
 
a) za užívanie verejného priestranstva v osobitných prípadoch na základe povolenia mesta 

Hurbanovo (napr. pri odstraňovaní porúch zariadení a inžinierskych sietí) 
b) ak právnická alebo fyzická osoba odstráni skládku do 24 hodín od jej zriadenia a verejné 

priestranstvo uvedie do pôvodného stavu. 
c) za trvalé parkovanie motorových vozidiel osôb zdravotne postihnutých / imobilných /,  ak 

je vozidlo označené v zmysle príslušného všeobecne záväzného  právneho predpisu     
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                      čl. 6 
             Sadzba dane 

 
Sadzba dane : 
 

1) za umiestnenie zariadenia, ktoré slúži na poskytovanie služieb 10,- Sk 
2) za umiestnenie predajného zariadenia na :  
 a) predaj potravín, ovocia, zeleniny 20,- Sk 
 b) predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov 100,- Sk 
 c) predaj remeselných výrobkov, ľudovej umeleckej tvorby 20,- Sk 
 d) predaj ostatných tovarov 50,- Sk 
 e) využívanie verejného priestranstva za účelom reklamy 

            (napr. predvádzanie áut, rôznych výrobkov a pod.) 
50,- Sk 

3) za umiestnenie stavebného zariadenia a materiálu 2,- Sk 
4) za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako 3 dni, 

okrem 1. dňa 
3,- Sk 

5) za umiestnenie iných skládok (mimo 3) a 4)) 4,- Sk 
6) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 2,- Sk 
7) za ambulantný predaj :  
           z osobného a dodávkového automobilu (6 m2) 25,- Sk 
           z nákladného automobilu (10 m2) 30,- Sk 
8) za umiestnenie sklápacej plachtovej garáže (10 m2) 1,- Sk 
9) za vyhradenie priestoru na trvalé parkovanie pre jedno 

motorové vozidlo  (8 m2) 
0,50 Sk 

 
Sadzba dane je stanovená v Sk za každý aj neúplný m2 užívaného verejného priestranstva 

a každý aj neúplný deň, pokiaľ v ďalších ustanoveniach tohto bodu nie je určená iná sadzba. 
 
 

čl. 7 
Vyrubenie dane a platenie dane 

 
1. Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Daň do výšky 3.000,- Sk (pre fyzickú aj 

právnickú osobu) je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 
výmeru. Daň presahujúca 3.000,- Sk je možné splatiť v dvoch rovnakých splátkach 
v lehote určenej v platobnom výmere. 

2. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 
dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za 
ostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomerovej časti dane 
zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

3. Oprávnenie užívať verejné priestranstvo preukazuje daňovník potvrdením o zaplatení 
dane a písomným povolením, ktoré mu po splnení oznamovacej povinnosti a zaplatení 
dane vydá príslušné oddelenie MsÚ. 
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čl. 8 
Záverečné  ustanovenie 

 
1. Na konanie vo veciach miestnej dane za užívanie verejného priestranstva sa vzťahuje  

zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných 
orgánov v znení neskorších predpisov. 

2. Kontrolnú  činnosť  nad  dodržiavaním  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  
vykonáva MsP, hlavný kontrolór mesta a zamestnanci mesta v súlade s vymedzenými 
kompetenciami v zmysle zákona č. 511/1992 Zb. 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne 
záväzného nariadenie č. 59/2004 o miestnych poplatkoch v znení neskorších dodatkov.  

4. Mestské  zastupiteľstvo  v  Hurbanove  sa  na tomto všeobecne  záväznom  nariadení 
o dani za užívanie verejného priestranstva uznieslo dňa 14.12.2007 uznesením 
č. 154/2007 MZ. 

5. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2008. 
 
 
 

 
JUDr. Margita  Zemková  

primátorka  mesta 
 


