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Obecné zastupiteľstvo obce Mad na základe originálneho výkonu samosprávy podľa § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení                           

s ustanovením § 36 zákona NR SR 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 (ďalej len „VZN“). 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva  sú ustanovené v § 30 

až § 36 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

 

§ 2 

Predmet úpravy VZN 

Predmetom tohto VZN je určenie náležitostí miestnej dane za užívanie verejného priestranstva 

podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 36 zákona správcom dane. 

 

§ 3 

Vymedzenie predmetu dane 

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

priestranstva. 

2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve obce Mad. 

3. Verejným priestranstvom je cesta, miestna komunikácia, chodník, námestie, trhovisko 

plochy parkov, verejnej zelene, plochy medzi budovami sústredenej bytovej výstavby, 

cintorín a pod. 

4. Tam, kde to nie je  rozpore s verejným záujmom, povoľuje obec Mad žiadateľovi 

dočasné užívanie verejného priestranstva za daň uvedenú v tomto VZN. 

 

§ 4 

Sadzby dane 

1. Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva za každý aj začatý m2 

osobitne užívaného verejného priestranstva a každý začatý deň nasledovne: 

a) 5,50 EUR na deň za prechodné umiestnenie zariadenia na predaj výrobkov 

a poskytovanie služieb (pri kultúrnom dome alebo pred obchodom Jednoty) na 

základe podmienok určených vo VZN o trhových miestach č. 5/2010 

b) 3,30 EUR na deň za prechodné umiestnenie stavebného zariadenia (miešačka, 

skládka stavebného  materiálu a pod.) 

c) 10 EUR na deň za prechodné umiestnenie lunaparku, cirkusu a podobných atrakcií 
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2. Obec Mad určuje sadzbu za trvalé parkovanie motorového vozidla za každý aj neúplný 

mesiac podľa počtu vozidiel nasledovne: 

a)  5 EUR  za osobné motorové vozidlo, mikrobus, dodávkové vozidlo do 3,5 t 

b) 10 EUR za autobus 

c) 10 EUR za nákladné vozidlo nad 3,5 t 

d) 18 EUR za kamión bez prívesu 

e) 54 EUR za kamión s max. 1 prívesom 

f) 18 EUR za každý náves 

g) 8 EUR  za poľnohospodárske a stavebné stroje. 

Nákladným vozidlom nad 3,5 t na komunikáciách nachádzajúcich sa v obci je zakázané 

trvalé parkovanie. 

 

 

§ 5 

Náležitosti oznamovacej povinnosti 

 

1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 

správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 

2. V oznámení daňovník uvedie: 

a) Fyzická osoba – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvaného pobytu 

b) Právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo 

c) Údaje rozhodujúce na určenie dane – účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu 

užívania verejného priestranstva. 

 

§ 6 

Zrušovacie ustanovenia 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenia obce Mad č. 2/2014 vrátane jeho 

dodatkov. 

§7 

Záverečné ustanovenie 

Na tomto VZN obe Mad sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Mad dňa  12.12.2019 svojim 

uznesením č. 7  bod 4 ObZ 6/2019 a toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 

 

 

      

                                                                                                Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                             starosta obce 

 


