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Obec Brestovec 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 v y d á v a 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BRESTOVEC  

č. 7/2013 o dani za užívanie verejného priestranstva 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

(1)  Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  podľa  §  11  ods.  4  písm.  d)  zákona č. 369/1990 Zb.   

o obecnom   zriadení   v znení   neskorších   predpisov   rozhodlo,     že v nadväznosti na § 2 a § 

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

drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2014 

daň za užívanie verejného priestranstva.  

(2)  Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s ustanoveniami § 30 a   § 36 zákona 

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

stavebné   odpady   v znení   neskorších   predpisov   podmienky   na   určenie a vyberanie dane 

za užívanie verejného priestranstva na území Obce Brestovec. 

§ 2 

Predmet dane 

(1) Predmetom  dane  za  užívanie  verejného  priestranstva  je  osobitné  užívanie  verejného 

priestranstva, pričom osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie: 

a)  umiestnenie stavebného zariadenia a skládky všetkého druhu,  

b)  umiestnenie zariadenia na predaj tovaru, 

c)  umiestnenie cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií, 

d)  umiestnenie stánku na predaj tovaru alebo služieb na jarmoku, 

e)  umiestnenie reklamného informačného zariadenia, 

f)   trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 

g)  terasa na umiestnenie reštauračných a pohostinských služieb  

h)  rozkopávky 

 

(2) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve obce. 

§ 3 

Základ dane 

Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m
2
 pri užívaní verejného 

priestranstva na účely podľa § 2 ods. 1  písm. a/, b/, c/, d/, f/, g/, h/, v bode   e/  základom dane je 

plocha reklamného zariadenia v m
2
. Pri užívaní verejného priestranstva najnižšou výmerou je 

plocha na užívanie vo výmere 10 m
2
. 
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§ 4 

Sadzba dane 

Obec Brestovec na území obce určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva: 

 

a)  do 4 hod. osobitne užívaného verejného priestranstva vo výške 0,35 Eur za každý aj začatý 

m
2
.  

b)  nad 4 hod. osobitne užívaného verejného priestranstva vo výške 0,70 Eur za každý aj začatý 

m
2
 za deň. 

c)  za užívanie verejného priestranstva počas Dňa obce 2,- Eur za  m
2
 užívanej plochy, najnižšia 

výmera plochy je 10 m
2
. 

 

§ 5 

Záverečné ustanovenie 

(1)  Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani  za  užívanie verejného 

priestranstva sa zrušuje §13 - §18 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Brestovec č. 1/2012 o 

dani za užívanie verejného priestranstva, zo dňa 10. 12. 2012. 

(2)  Obecné zastupiteľstvo obce Brestovec schválilo toto všeobecne záväzné nariadenie o dani za 

užívania verejného priestranstva dňa 29.októbra  2013, uznesením č. 109. 

§ 6 

Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014. 

 

 

V Brestovci, dňa 30.10.2013 

 

 

 

 

     Peter Tóth 

starosta obce Brestovec 

 


