Obec Šúrovce v zmysle § 6 ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a s poukazom na ustanovenia § 36 Zákona č. 582 /2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vydáva

toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šúrovce
č. 7/2020
o dani za užívanie verejného priestranstva v obci Šúrovce

NÁVRH

Návrh VZN – vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na webovom sídle obce:
Návrh VZN – zverejnený na CUET
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do (včítane)
Doručené pripomienky (počet):
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom obce Šúrovce:
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce a zverejnené na webovom sídle obce:
VZN zverejnené na CUET:
VZN nadobúda účinnosť dňa:

24.11.2020
24.11.2020
07.12.2020

§1
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Šúrovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d/ Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že zavádza s účinnosťou od 1.
2021 daň za užívanie verejného priestranstva.
§2
Definovanie verejného priestranstva
Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia je priestor medzi kultúrnym domom
a cintorínom, ďalej parkovisko pred ZŠ s MŠ na Školskej ulici, parkovisko pred kultúrnym
domom, parkovisko medzi bytovkami a ZŠ s MŠ na Školskej ulici, parkovisko pred zdravotným
strediskom a parkoviská pred cintorínmi nachádzajúcimi sa v Šúrovciach a v miestnych
častiach Varov Šúr a Valtov Šúr.
§3
Podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti
Daňovník písomne oznámi užívanie verejného priestranstva obecnému úradu, a to najneskôr
v deň začatia jeho užívania. V písomnom oznámení daňovník uvedie aj dobu, počas ktorej bude
verejné priestranstvo v zmysle tohto VZN užívať. Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 1
k VZN č. 7/2020 a je neodmysliteľnou súčasťou toho VZN.
§4
Oslobodenie od dane
(1) Daň sa neplatí za ohlásenú a povolenú kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom
priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne
a verejnoprospešné účely.
(2) Daň sa neplatí za akcie, na ktorých sa finančne alebo organizačne podieľa obec.
§5
Podmienky určenia sadzby dane
Sadzby dane:
a/ za prechodné umiestnenie predajného zariadenia..................................................... 20 €/deň
b/ za prechodné umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií v určenej lokalite
obce v dohodnutej lehote: cirkus, lunapark a iné atrakcie......................................... 2 €/m2/deň
c/ za umiestnenie stavebného zariadenia a stavebnej skládky v obci........................ 1 €/m2/deň
d/ za umiestnenie inej skládky ako je uvedené v bode c/:
- za prvé tri dni...........................................................................................................1 €/m2/deň
- za každý ďalší začatý deň....................................................................................... 2 €/m2/ deň
e/ za trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom miestnom verejnom priestranstve:
- autobus, nákladné vozidlo.................................................................................... 40 €/mesačne
- príves, náves, obytný príves.................................................................................. 50 €/mesačne
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§6
Záverečné ustanovenia
(1) Dohľad nad dodržiavaním a kontrolu dodržiavania tohto VZN č. 7/2020 o dani za užívanie
verejného priestranstva v obci Šúrovce vykonáva starostom poverený pracovník Obecného
úradu v Šúrovciach
(2) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce a na CUET
v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
(3) Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce schválilo VZN č. 7/2020 na svojom rokovaní dňa
...................... nariadením č. .............................
(4) VZN č. 7/2020 nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2021.
(5) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č.
17/2019.

V Šúrovciach, dňa 24.11.2020

Mgr. Ing. Žaneta Gogolová
starostka obce
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Príloha č. 1 k VZN č. 7/2020

.............................................................................................................................................................
Meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko resp. názov, IČO a sídlo, telefón
V Šúrovciach, dňa ................................
Obecný úrad Šúrovce
Správno – registratúrny úsek
Nová č. 5
919 25 Šúrovce
Vec : Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva
Meno, priezvisko (názov)....................................................................................................................
RČ ( IČO).........................................bydlisko ( sídlo).........................................................................
............................................................................................................. žiada o povolenie na užívanie
verejného priestranstva v Šúrovciach..................................................................................................
( presná adresa )

za účelom:
o
umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
(predajný stánok a pod.)
o
umiestnenie stavebného zariadenia ( lešenie, zariadenia staveniska a pod.)
o
umiestnenie zariadenia cirkusu
o
umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií
o
umiestnenie skládky ( stavebný materiál, sutina, zemina a pod.)
o
umiestnenie prenosnej garáže ( sklápacie garáže, betónové garáže)
o
umiestnenie veľkoobjemového kontajnera
o
krátkodobé využitie verejného priestranstva ( reklamné a propagačné akcie, podujatia
organizované politickými stranami – umiestnenie tribúny, ambulantný predaj – umiestnenie
predajného stola, prívesu, motorového vozidla, prenosného informačného zariadenia a pod.)
o
vyhradenie trvalého parkovacieho miesta
v termíne od ........................................... do..........................................
Zabratá plocha činí .................................... m2
.............................................................
podpis

Pozn. Žiadateľ súhlasí s použitím osobných údajov pre rozhodovaciu činnosť Obce Šúrovce v zmysle zákona
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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