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O B E C    L I T M A N O V Á 

 
Všeobecne záväzné nariadenie 

(VZN) 

Číslo nariadenia: 

2/2021 

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 

na území obce Litmanová 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce a na webe dňa: 28.11.2021 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 09.12.2021 

Doručené pripomienky (počet) :  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  

Dátum vyvesenia na 
úradnej tabuli 

Dátum schválenia 
VZN Číslo uznesenia DÁTUM ÚČINNOSTI 

   01.01.2022 



Obec Litmanová, Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 
ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 
doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
 

sa uznieslo na vydaní tohto 
 

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Litmanová 
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva  

na území obce Litmanová 
 

1 
Úvodné ustanovenie 

 
Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sú ustanovené v § 30 
až 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 

2 
Základné ustanovenie 

 
Obec Litmanová  ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN zavádza miestnu daň 
za užívanie verejného priestranstva. 

 
3 

Predmet úpravy VZN 
 
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za 
užívanie verejného priestranstva podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 36 zákona č. 
582/2004 Z.z. správcom dane. 
 

4 
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, a to najmä miestne komunikácie, chodníky, parkoviská, trhoviská, obecná zeleň a pod. 
Za verejné priestranstvo sú preto určené všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem 
tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou  obce, alebo ku ktorým 
majú tieto osoby právo  hospodárenia. 

3. Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva sa rozumie: umiestnenie zariadenia 
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného 
zariadenia, cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé 
parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. 

 
5 

Sadzba dane 
 
1. Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva z 

príležitosti hodov, jarmokov a iných a iných kultúrnych a spoločenských podujatí: 



a) 10,00 EUR na deň - za predajné stánky napr. s medovníkmi, cukrovou vatou, 
pukancami, suvenírmi, balónmi, ovocím, zeleninou, umeleckými predmetmi, hračkami, 
knihami, remeselníckymi výrobkami v rozmere do 10 m2. 
Príplatok 1,00 € / m2 – stánok nad 10 m2, za každý m2 naviac. 

b) 3,50  €  na deň – za predaj tovaru pred budovou OcÚ. 
c) Predajný stánok zložky obce na akcie obecného úradu je bez poplatku. 

2. Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za poskytovanie verejného priestranstva 
pod, na Hore Zvir a susediacich lokalitách: 
a) 1,00 €  na deň – za vjazd za osobné motorové vozidlo  
b) 3,00 €  na deň – za vjazd mikrobusu 
c) 5,00 €  na deň – za vjazd autobusu 

 
6 

Náležitosti oznamovacej povinnosti za predajný stánok 
 
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 trvalého 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. 
 

7 
Oslobodenie od dane 

 
Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré 
užívajú verejné priestranstvo na: 

- akcie, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejno-
prospešné účely 
 

8 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Týmto VZN sa nahrádza Všeobecne záväzné nariadenie Obce Litmanová č. 2/2020.  
 
 

9 
Záverečné ustanovenie 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa  
14.12.2021 uznesením č.  ......... a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2022. Návrh VZN bol 
zverejnený na úradnej tabuli 15 dní pred zasadaním OZ. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Nataša Hlinková 
              starostka obce 


