Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa
č. 1/2011 zo dňa 11. 3. 2011
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
Článok I.
Úvodné ustanovenie
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením mesto Nová Baňa ukladá daň za užívanie
verejného priestranstva a upravuje podmienky určovania a vyberania tejto dane na
území mesta Nová Baňa.

Článok II.
Daň za užívanie verejného priestranstva
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve mesta. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia
nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného
zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie stavebných a iných
materiálov, umiestnenie skladacej plachtovej garáže.
(4) Pre účely stanovenia dane sa vychádza z toho, či sa verejné priestranstvo nachádza v
historickom jadre mesta – Námestie slobody, ulica Andreja Kmeťa, Osvety, Bernolákova, M.
R. Štefánika po most na ul. Partizánsku alebo mimo historického jadra.
(5) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(6) Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 .
(7) Sadzba dane sa určuje nasledovne :
a) Verejné priestranstvá – spevnené plochy
- prenosné stánky a pod. do výmery 10 m2 2,00 eura/deň
- prenosné stánky a pod. o výmere nad 10 m2 2,32 eura/deň
- za účelom umiestnenia skladacej plachtovej garáže
na vyhradenom priestore do výmery 20 m2 99,58 eura/rok
- ostatné prípady v historickom jadre 0,13 eura/m2/deň
- ostatné prípady mimo historického jadra 0,07 eura/m2/deň
Vyhradené priestory pre účely umiestnenia plachtových garáží v jednotlivých lokalitách
mesta :
- ul. Štúrova – parkovacia plocha vedľa telefónnej búdky smerom ku kotolni MsBP
- ul. Nábrežná – parkovacia plocha vedľa komunikácie vedúcej ku schodom na ul.
Cintorínsku, oproti obytnému domu E

- ul. Pod sekvojou – parkovacia plocha pred obytným domom A6
- ul. Školská – protiľahlá parkovacia plocha /kolmé státie/ oproti obytnému domu súpisné
číslo 46 /98 b.j./.
b) Verejné priestranstvá – nespevnené plochy
- v historickom jadre 0,07 eura/m2/deň
- mimo historického jadra 0,02 eura/ m2/deň

c) Daň za užívanie VP pri organizovaní príležitostných predajných trhov
- počas pracovných dní 1,66 eura za m2 predajného zariadenia/deň
- počas voľných dní 0,33 eura za m2 predajného zariadenia/deň
d) Daň za vrak motorového vozidla /bez evidenčného čísla/ 0,50 eura/m2/deň
e) Daň za skládku stavebných materiálov a drevnej hmoty – KNC parc.č. 1125/1 a 1125/2
zapísané na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa - 0,15 eura/m2/deň
(8) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a
zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
(9) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti – príloha č. 1.
(10) Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, okrem sadzby dane v článku II., odsek
(7), písm. e) v prípade, ak ročná daň presahuje 200,00 EUR, kde daň je splatná v štyroch
rovnakých splátkach, a to :
1. splátka do 31. marca
2. splátka do 15. mája
3. splátka do 15. augusta
4. splátka do 15. novembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje.
(11) 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 zostávajúce
dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník
v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
(12) Oslobodenie od dane sa vzťahuje na kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom
priestranstve bez vstupného alebo za akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne,
športové a verejnoprospešné účely.
Článok III.
Spoločné ustanovenie
(1) Daň upravenú týmto všeobecne záväzným nariadením je možné zaplatiť na účet
mesta Nová Baňa, č. účtu 14429422/0200, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do
pokladne Mestského úradu v Novej Bani.
(2) Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 zo dňa 29. 1. 2009
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

VZN vyvesené na úradnej tabuli od 24.2.2011 do 11.3.2011
VZN schválené uznesením MsZ č.29/2011 dňa 11.3.2011
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 16.3.2011 do 31.3.2011
VZN nadobúda účinnosť dňa 1. 4. 2011

Mgr. Ján H a v r a n
primátor mesta

Príloha č. 1.
Daňovník *:.................................................................................................................................
PRIZNANIE
k dani za užívanie verejného priestranstva
1. Predmet užívania : ....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. Účel užívania: ..........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3. Výmera užívania ( m2 ) :...........................................................................................................
4. Užívanie verejného priestranstva: od.........................................
do........................................
5. Iné právne významné skutočnosti :...........................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú správne a úplné.
Dátum:..................................

...........................................................................
podpis oprávnenej osoby na podanie
daňového priznania

* Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v oznámení aj meno, priezvisko, titul,
adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu je povinný uviesť aj obchodné
meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo. Osobné údaje sú chránené podľa osobitného
predpisu.

