
Obec Rykynčice v súlade s ustanovením § 6 odst. 1 a § 11 odst. 4 písm. d) a e) zákona č. 369/1990 Zb. 

O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. O miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva s účinnosťou od 1.1.2021 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rykynčice  

 

č. 3/2020 

 

O miestnych daniach – Daň za užívanie verejného priestranstva 
 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza daň za užívanie 

verejného priestranstva. 

 

 

Čl. 2 

Predmet dane 

 

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

2. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. 

3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na 

poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu 

a lunaparku, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla a podobne. 

4. Trvalým parkovaním vozidla sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako 

parkovisko pre vozidlá PO a FO a tiež súvislé státie vozidla na tom istom mieste. 

 

Čl. 3 

Daňovník 

 

Daňovníkom je FO alebo PO, ktorá verejné priestranstvo užíva. 

 

Čl. 4 

Základ dane 

 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2. 

 

 

Čl. 5 

Sadzba dane 

 

1. Všeobecná sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,10 € za každý aj začatý m2 osobitne 

užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň, pokiaľ v ďalších bodoch tohto VZN nie je 

stanovené inak. 

2. Sadzba dane za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb je 3,00 € za 

každý aj začatý deň. 

3. Za parkovanie vozidla pri ambulantnom predaji tovaru a poskytovaní služby z vozidla je sadzba dane 

3,00 € jednorazovo. 

 



Čl. 6 

Oslobodenie od dane 

 

Od dane je oslobodené využívanie verejného priestranstva: 

a) na kultúrnu a športovú akciu usporiadanú bez vstupného, alebo ktorej celý výťažok je určený na 

charitatívne alebo verejnoprospešné účely 

b) na dočasné parkovanie autobusu SAD 

c) na parkovanie pojazdného osobného vozidla majiteľom pred svojím rodinným domom 

d) na skládky stavebného materiálu a zariadení, palivového dreva, nepojazdných vozidiel a podobne pre 

obyvateľov obce v maximálnej dobe do 60 dní 

 

 

Čl. 7 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

1. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením jeho užívania. 

2. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívanie verejného priestranstva správcovi dane 

najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 

 

Čl. 8 

Vyrubenie a platenie dane 

 

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia. Spôsob platby uvedie v rozhodnutí. 

 

Čl. 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  sa na tomto VZN č. 3/2020 o dani za užívanie verejného 

priestranstva uznieslo na svojom zasadnutí 11.12.2020 uznesením č. 79/12-2020. V ostatnom sa práva 

dane riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/04 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 511/1992 Zb. 

o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných a finančných orgánov v znení neskorších 

predpisov. 

2. Toto VZN č. 3/2020 O dani za užívanie verejného priestranstva nadobúda účinnosť dňom 1. januára 

2021. Týmto sa zároveň ruší platnosť VZN č. 2/2012. 

 

Návrh vyvesený:  19.11.2020 

Vyvesené: 14.12.2020 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Eva Nemčovská 

                             starostka obce 


