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Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 129/2012 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

 

NÁVRH 

 

Dodatok č. 1  

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 129/2012 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady  
 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 

a ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a podľa § 36 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva tento 

 

Dodatok č. 1  

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 129/2012 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady 

 a drobné stavebné odpady  

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 129/2012 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V článku 40 ods.  1 sa pôvodné znenie písm. c) nahrádza novým znením : 
 

„c) za umiestnenie vystavovaného tovaru a samostatne stojaceho prenosného reklamného 

zariadenia pred prevádzkou 0,10 €/deň/m2 za každý kalendárny deň počnúc prvým dňom 

umiestnenia vystavovaného tovaru alebo samostatne stojaceho prenosného reklamného 

zariadenia do posledného dňa obdobia vrátane, v ktorom bolo umiestnenie 

vystavovaného tovaru alebo samostatne stojaceho prenosného reklamného zariadenia 

povolené,“ 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 129/2012 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady (ďalej len „tento dodatok“) bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta 

Hlohovec dňa ................... .  

 

2. Tento dodatok nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona o obecnom 

zriadení 15.-tym dňom od jeho vyvesenia. 

 

 

V Hlohovci, apríl 2013 

 Peter Dvoran 

primátor mesta 
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Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 129/2012 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

 

 

Dôvodová správa 

 

Návrh dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 129/2012 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa 

predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva predovšetkým z dôvodu rastúceho záujmu 

daňových subjektov o umiestnenie samostatne stojacich prenosných reklamných 

zariadení na verejnom priestranstve aj mimo zelený pás - na chodník. 

 

Z uvedeného dôvodu sa dopĺňa do VZN tento spôsob užívania verejného priestranstva 

s využitím existujúcej sadzby dane definovanej v čl. 40 ods. 1 písm. c), t.j. za umiestnenie 

vystavovaného tovaru pred prevádzkou 0,10 €/deň/m2 a sadzba dane za užívanie verejného 

priestranstva za  umiestnenie samostatne stojaceho prenosného reklamného zariadenia 

vo výške 0,10 €/deň/m2 sa uplatní za každý kalendárny deň počnúc prvým dňom umiestnenia 

tohto zariadenia do posledného dňa obdobia vrátane, v ktorom bolo umiestnenie zariadenia 

povolené.  

 

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 129/2012 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je 

v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými 

zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli 

ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. 

 

Návrh tohto dodatku k VZN má pozitívny vplyv na rozpočet mesta.  

 

 

 

 

 

 

Komisia ekonomická a prevodov majetku prerokovala návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 

129/2012 na svojom zasadnutí dňa 26.03.2013. Zavedenie sadzby dane za užívanie verejného 

priestranstva za umiestnenie samostatne stojaceho prenosného reklamného zariadenia 

neodporúča z dôvodu bezpečnosti chodcov na chodníkoch, ako i s prihliadnutím na 

zanedbateľný príjem do rozpočtu mesta pri zavedení uvedenej sadzby dane. 

 

Komisia dopravy a životného prostredia prerokovala materiál na zasadnutí dňa 

27.03.2013 a odporúča schváliť materiál v predkladanom znení. 

 

Komisia územného plánovania a regionálneho rozvoja prerokovala návrh dodatku 

k VZN na zasadnutí dňa 27.03.2013.  

Členovia komisie nemali k navrhovanému dodatku k VZN žiadne pripomienky a komisia 

odporúča schváliť materiál tak,  ako je navrhnutý. 

 

 

 

 


