
Všeobecné záväzné nariadenie
Mestského zastupiteľstva Stará Turá

č. 1/2001 -  Nar. 
o miestnych poplatkoch

                     Mestské zastupiteĺstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí 21.6. 2001 uznesením č. 10 
– XVII/2001 schválilo 3/5 väčšinou  prítomných poslancov všeobecne záväzné nariadenie vydané v 
súlade s § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zák. 
SNR č. 72/1992 Z.z., .zák. NR SR č. 44/1993 Z.z., zák.NR SR č.122/1996 Z.z., zák. NR SR č. 
219/1999 Z.z., zák. NR SR č. 339/2000 Z.z., zák.NR SRč. 58/2001 Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa 
zák. SNR č. 544/1990  Zb. o miestnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

§ 1
     Mesto Stará Turá /ďalej len mesto/ vyberá nasledovné miestne poplatky: 
a/  poplatok za užívanie verejného priestranstva,
b/   poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie,
c/   poplatok za ubytovaciu kapacitu,
d/   poplatok za rekreačný pobyt,
e/   poplatok za psa,
f/    poplatok zo vstupného,
g/   poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov,
h/   poplatok z reklamy,
ch/ poplatok za zábavné hracie prístroje,
i/    poplatok za predajné automaty.

§ 2

Poplatok za užívanie verejného priestranstva

1. Poplatok za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného 
priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb, 
umiestnenie stavebného, predajného zariadenia, cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie 
skládky, trvalé parkovnie vozidla mimo stráženého parkoviska , dočasné parkovanie vozidla na 
vyhradenom priestore, dočasné umiestnenie škrupinovej garáže, maringotky  a pod .

2. Poplatok sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez 
vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné 
účely.Poplatok sa neplatí tiež za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, 
ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné 
rozhodnutie.

3. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia je najmä cesta, miestna komunikácia, 
námestie, chodník, trhovisko. Za verejné priestranstvo sú určené všetky verejnosti prístupné 
pozemky v meste okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou 
mesta, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia. Špecifikácia plôch verejného 
priestranstva tvorí prílohu tohto VZN.

4. Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z 
verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej 
osoby a jednak súvislé státie  vozidlom (napr. motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný 
príves ) na tom istom mieste. 

5. Poplatok platia právnické a fyzické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na účely uvedené v 
odseku 1. Od poplatku za trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom mieste mimo stráženého 
parkoviska sú oslobodení držitelia  preukazu ZŤP a ZŤP-S. 



6. Poplatok sa platí za každý aj neúplný 1m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj neúplný 
deň. 
     Za umiestnenie skládky, odpadu, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných 
atrakcií môže mesto zvýšiť sadzbu poplatku až na desaťnásobok.
     
     Sadzby poplatkov:                                   

- za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb                           5 Sk za 1 m2/deň,

- za umiestnenie predajného zariadenia                                                                 10 Sk za l m2/deň,
- za využívanie verejného priestranstva pri  reštauráciách, cukrárňach a zariadeniach podobného        

charakteru                                                                                                                 2 Sk za l m2/deň,

- za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska                              1,50 Sk za l m2/deň,                                                                                

- za trvalé parkovanie vraku motorového vozidla mimo stráženého parkoviska  10 Sk za 1 m2/deň,

- za umiestnenie skládky stavebného materiálu  trvajúcej viac ako jeden deň    10 Sk za 1 m2/deň,

- za umiestnenie skládky, odpadu                                                                           5 Sk za 1 m2/deň,

- za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu dlhšiu ako 3 dni                            5 Sk za 1 m2/deň,
- za umiestnenie stavebného, výrobného, spracovateľského zariadenia na verejnom priestranstve 
fyzickými i právnickymi osobami                                                                           6 Sk za l m2/deň,

- za umiestnenie cirkusu, lunaparku alebo inej zábavnej atrakcie                        10 Sk za 1 m2/deň,
- za umiestnenie inej skládky /napr. dreva na výrobné a spracovateľské účely/     4 Sk za 1 m2//deň,                                                                                                                        
- za dočasné umiestnenie škrupinovej garáže, maringotky a pod.                          2 Sk  za 1 m2/deň,
- za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva                                                                  
označeného ako platené miesto za jedno parkovacie miesto                                     5 Sk/hod                                                                        

§ 3
Poplatok za užívanie bytu alebo časti

bytu na iné účely ako na bývanie

1. Poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie (1) platí užívateĺ bytu, 
ktorý užíva byt na iné účely ako na bývanie.

1. Sadzba poplatku:

- za užívanie celého bytu na iné účely ako na bývanie je  vo výške päťnásobku ročnej úhrady za m2

podlahovej plochy za takto užívaný byt, úhrada za služby spojené s užívaním bytu sa do úhrady za 
byt alebo časti bytu nezapočítava,

- za užívanie časti bytu na iné účely ako na bývanie je vo výške dvojnásobku ročnej úhrady za m2

podlahovej plochy.

3. Poplatok sa platí za každý i začatý mesiac užívania bytu alebo časti bytu na iné účely ako na 

bývanie a za každý i neúplný m2 takto užívanej podlahovej plochy.

§ 4
Poplatok za ubytovaciu kapacitu

1. Poplatok za ubytovaciu kapacitu platí právnická a fyzická osoba, ktorá vlastní rekreačné alebo 
školiace zariadenie alebo má k nemu právo hospodárenia.

2. Poplatok sa neplatí:
- za lôžka v hoteloch, moteloch 



- za lôžka využívané pre školy v prírode a školské zariadenia poskytujúce internátne ubytovanie, 
pokiaľ slúžia tomuto účelu,
- za lôžka v objektoch individuálnej rekreácie, pokiaľ sa tieto objekty nestanú zdrojom zárobkovej 
činnosti fyzických osôb,
- za lôžka slúžiace na ubytovanie osôb, ktoré zabezpečujú prevádzku  zariadenia,
- za lôžka, ktoré nie je možné užívať pre opravu alebo rekonštrukciu zariadenia,
- za lôžka v sociálnych službách a za lôžka, ktoré sa používajú na  charitatívne účely,
- za lôžka  využívané na rekreačný organizovaný prázdninový  pobyt pre skupiny detí, ktoré sú 
žiakmi základných a stredných škôl.

3. Sadzba poplatku:
- je stanovená vo výške 2 Sk za každé lôžko a deň, pričom  môže byť znížená s prihliadnutím na 

prínos vlastného rekreačného alebo školiaceho zariadenia k rozvoju mesta.

§ 5

Poplatok za rekreačný pobyt

1. Poplatok za rekreačný pobyt platí fyzická osoba, ktorá sa  prechodne zdržuje v mieste 
sústredeného cestovného ruchu za  účelom rekreácie. Miestom sústredeného cestovného ruchu je  
rekreačná oblasť DUBNÍK.

2. Poplatok neplatí:
a/ nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP/S  (zdravotne ťažko postihnutý so 
sprievodcom) a ich sprievodcovia a osoba poberajúca invalidný dôchodok,
b/ osoba, ktorej sa poskytuje rekondičný pobyt podĺa  osobitných predpisov (2),
c/ vlastník objektu na individuálnu rekreáciu, nachádzajúceho sa v meste, jeho manželka (manžel),  
príbuzný v priamom  rade, súrodenec a manžel (manželka) týchto osôb a ich deti,
d/ osoba do18 rokov veku, osoba poberajúca  starobný dôchodok, dôchodok manželky alebo 
dôchodok za výsluhu rokov, osoba na ktorú patria prídavky na deti / výchovné/,   vojak v základnej 
službe a osoba, ktorá vykonáva civilnú  službu,
e/ príbuzný v priamom rade a súrodenec ubytovateľa alebo  jeho manželky (manžela) a manželia 
týchto osôb a ich deti.

3. Poplatok v stanovenej výške pre mesto vyberá a ručí zaň  fyzická alebo právnicka osoba, ktorá 
poskytla prechodné  ubytovanie.

4. Sadzba poplatku je 5 Sk za osobu a každý deň pobytu. Deň  príchodu a deň odchodu sa do doby 
pobytu nezapočítavajú.

§ 6

Poplatok za psa

1. Poplatok za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov.

2. Poplatok sa neplatí za psa, ktorého používa na sprevádzanie
alebo ochranu nevidomá osoba, dôchodca s príjmami na hranici  životného minima, bezvládna 
osoba a držiteĺ preukazu ZŤP/S  a ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom a zdravotne  
ťažko postihnutý).

3. Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa. 



4. Sadzba poplatku je :
a./ v miestnych častiach v rodinnom dome                                                                    100 Sk ročne,
     v meste v rodinnom dome                                                                                         200 Sk ročne,
     v byte bytového domu                                                                                               800 Sk ročne,
b./ Za druhého a každého ďalšieho psa je sadzba poplatku :
      v miestnych častiach  v rodinnom dome                                                                  150 Sk ročne,
      v meste v rodinnom dome                                                                                       300 Sk ročne,
      v byte bytového domu                                                                                           1 200 Sk ročne,

5. Každý pes starší ako 6 mesiacov musí byť označený počas vodenia mimo chovateľského 
priestoru  príveskom umiestneným na obojku. Prívesok si majiteľ psa prevezme pri prihlasovaní psa 
na Mestskom úrade u povereného pracovníka finančného oddelenia. Stratu prívesku je vlastník psa 
povinný ohlásiť do 15 dní. . 

6. Psa  nemožno vodiť na doluuvedené verejné priestranstvá:
- mestské cintoríny,
- mestskú tržnicu,
- detské ihriská  a pieskoviská,

  -     pláž Dubníka I.,
- Mestský športový areál pri ZŠ  na Hurbanovej ul.,
- športoviská  mestského štadiónu.

Psa možno vodiť na verejné priestranstvá len na vôdzke  a na miestach, kde sa zhlukujú alebo 
pohybujú ľudia  iba  so zabezpečením /napr. košík/ (3).

§  7
Poplatok zo vstupného

1. Poplatok zo vstupného sa platí zo vstupného na burzu, kultúrnu a zábavnú  akciu, ako je tanečná 
zábava, ľudová veselica, estráda,  koncert a pod.

2. Poplatok sa neplatí zo vstupného za športovú a tiež na kultúrnu akciu,  ktorej celý výťažok je 
určený na charitatívne a verejnoprospešné účely a zo vstupného na divadelné predstavenie.

3. Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá akciu usporadúva.

4. Usporiadateĺ je povinný vykonať ohlasovaciu povinnosť a  registráciu vstupeniek na Mestskom
úrade v Starej Turej, na  finančnom oddelení.

5. Sadzba poplatkov je z vybraného vstupného:
-  filmové predstavenia                                                           5 %,
-  koncert vážnej hudby                                                           5 %,
- koncerty iných hudobných žánrov                                    10 %,
-  plesy, diskotéky, zábavy                                                    20 %,
-  burzy , výstavy, prednášky                                                  5 %,
-  zábavné programy a estrády                                                5 %,
-  artistické a cirkusové predstavenia                                    10  %.



§  8
Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov

1. Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov  sa platí z predaja výrobkov, 
ktoré majú charakter alkoholických nápojov (4) /za alkoholické nápoje sa považujú liehoviny,  
destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako  0,75 objemového percenta alkoholu/ a 
tabakových výrobkov. 

2. Poplatok platí právnická a fyzická osoba vykonávajúca  reštauračné, kaviarenské, ubytovacie 
alebo iné pohostinské  služby, v rámci ktorých predáva výrobky uvedené v odseku 1.

3. Sadzba poplatku je 10 % ročne z predajnej ceny týchto  výrobkov. Predajnou cenou je cena,
ktorú zaplatí spotrebiteľ  fyzickej a právnickej osobe uvedenej v odseku 2.

4. Osoby vykonávajúce činnosť v zmysle odseku 2 musia viesť  vhodnú preukaznú evidenciu 
príjmov z predaja výrobkov  uvedených v odseku 1. Platiteľ poplatku je povinný na základe 
osobitne vedenej vhodnej evidencie príjmov z predaja, vykonať priznanie odvodovej povinnosti 
štvrťročne.

5. Vhodnou preukaznou evidenciou sa rozumie prehľadne  chronologicky vedená operatívna 
evidencia príjmov za uvedený sortiment s väzbou na ceľkový príjem podľa peňažného denníka, 
alebo na účet tržieb pri podvojnom účtovníctve.

                § 9
Poplatok z reklamy

l. Poplatok z reklamy sa platí za:
- písomné,
- obrazové,
- svetelné,
- zvukové,
- figurálne /trojrozmerné/
propagačné oznamy ( ďalej len „reklamy“ ) umiestnené alebo uskutočňované v meste na  verejných 
priestranstvách, vo verejne prístupných miestnostiach, na budovách, stavbách, plotoch a ostatných 
objektoch  a priestoroch viditeľných a počuteľných z verejných priestranstiev, na a vo vnútri 
vozidiel hromadnej a osobnej dopravy a  prostredníctvom mestského informačného TV kanála.

2. Poplatok sa neplatí:
- z reklám propagujúcich výlučne charitatívne a humanitárne akcie vrátane akcií na ochranu 
životného prostredia a ochranu  prírody,
- z reklám propagujúcich vlastný podnik, ak sú umiestnené na a vo  vnútri objektov a zariadení a na 
pozemkoch a dopravných prostriedkoch, ku ktorým má fyzická alebo právnická osoba vlastnícke 
alebo iné práva a vykonáva v nich činnosť, ktorá je predmetom reklamy,
- z reklám politických strán a politických hnutí po dobu volebnej kampane (5), na vyhradených 
plochách.

3. Poplatok z reklamy platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá  reklamu uvedenú v odseku 1 
umiestnil, alebo ju uskutočňuje,  a to aj v prospech tretej osoby, vždy však len jedna z nich.

4. Sadzba poplatku z reklamy je:



a) 5 % z dohodnutej ceny za reklamu uskutočňovanú na prenajatých  plochách, v ostatných 

prípadoch 5 Sk za každý aj neúplný m2 plochy za deň. Za plochu dvojrozmernej reklamy sa
považuje plocha, ktorú ohraničuje pravouhlý štvoruholník opísaný  vonkajším obrysom reklamy. 
Pri trojrozmernej reklame je to  plocha, ktorú tvoria zvislé steny pravouhlo zrezaného valca,  
ohraničujúce vonkajšie obrysy reklamy,
b) 5 % z dohodnutej ceny za zvukovú a obrazovú reklamu,
c) 5 % z dohodnutej odmeny, ak sa figurálna reklama uskutočňuje živými bytosťami,
d) 15 % z dohodnutej ceny za kombinovanú reklamu /napr. figurálna, zvuková a svetelná/.

Sadzba je stanovená diferencovane u:

- letáky, prospekty a plagáty                                                                                   5 Sk za 1 m2/deň,  

- reklamy stále /umiestnené na základe rozhodnutia stavebného orgánu/               2 Sk za 1 m2/deň,
- transparenty a ostatné pútače /na umiestnenie ktorých nie je  potrebný súhlas stavebného orgánu /

                                                                                                                             3 Sk za 1 m2/deň.

5. Mesto nariaďuje poplatníkovi viesť vhodnú preukaznú evidenciu príjmov z dohodnutej ceny a 
odmeny za  reklamu.

6. Poplatková povinnosť vzniká dňom, v ktorom došlo k umiestneniu  reklamy alebo k jej 
uskutočňovaniu, okrem poplatku z reklamy v mestskom informačnom  TV kanáli, ktorá je 
spoplatňovaná osobitne.

7. Verejnými nespoplatňovanými plagátovacími plochami, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť podľa 
ods. 6 sú:
             a)  na ul. SNP:                           - betónové stĺpy na premostení potoka,
             b)  na ul. Družstevnej                - plagátovacia tabuľa pri bufete VÁHA,
             c)  na ul. Gen.M.R.Štefánika:   - plagátovacia tabuľa pri POŠTE,
           d)  na ul. Jiráskovej:                  - betónový stĺp oproti pohostinstvu VIKÁRKA,
           e)  na ul. Mýtnej:                       - betónový stĺp pred Poliklinikou,
           f)  na ul. Dibrovovej:                - plagátovacia tabuľa na železničnej stanici

             g) označené plagátovacie plochy v mestských častiach.
Na týchto miestach sa povoľuje vylepovanie oznamov jednotlivo za každý propagujúci subjekt 
plošne maximálne do 1 m2 . Použiť viac ako 1 m2 plochy je zakázané. Zároveň sa zakazuje 
prelepovanie aktuálnych oznamov vzájomne medzi propagovanými subjektami.

  § 10

Poplatok za zábavné hracie prístroje

1. Poplatok sa platí za umiestnenie mechanických a elektronických  prístrojov a automatov na 
zábavné hry /ďalej len zábavné hracie  prístroje/, do ktorých sa na začatie a pokračovanie hry 
vkladajú mince alebo bankovky v tuzemskej, prípadne v zahraničnej mene, pričom prístroj 
nevydáva peňažnú vyhru.

2. Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá zábavný hrací  prístroj umiestnila alebo 
prevádzkuje.

3. Sadzba poplatku je 20 000 Sk ročne za jeden zábavný  hrací prístroj.

4. Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia zábavného hracieho  prístroja v priestoroch 
prístupných verejnosti v meste.



  § 11
Poplatok za predajné automaty

1. Poplatok sa platí za umiestnenie prístrojov a automatov /ďalej  len predajné automaty/, ktoré po 
vložení príslušného množstva  mincí alebo bankoviek v tuzemskej, prípadne zahraničnej mene 
alebo platobnej  karty, vydajú zákazníkom vybraný tovar.

2. Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá predajný automat  umiestnila alebo prevádzkuje.

3. Poplatok sa neplatí za predajné automaty vydávajúce
- výlučne lístky hromadnej dopravy,
- potraviny s výnimkou alkoholických nápojov a tabakových výrobkov,
- ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.

4. Sadzba poplatku je 1 000 Sk ročne za predajný automat  obsahujúci v skladbe ponúkaného 
tovaru najviac 10 druhov tovaru a 2 000 Sk ročne za predajný automat s viac ako 10 druhmi  tovaru. 
Sadzba poplatku sa zvyšuje na päťnásobok, ak  skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové 
výrobky alebo alkoholické nápoje.

5. Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia predajného automatu na  verejnom priestranstve, 
na budovách a iných objektoch viditeľných a prístupných z verejného priestranstva v meste.

6. Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
a) názov firmy, resp. meno podnikateľa,
b) adresa,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

§  12
S p o l o č n é  a   z á v e r e č n é    u s t a n o v e n i a

1. Poplatky uvedené v §1 pís.b,c,e,f,g,h,ch,i, vyrubí mesto  platobým výmerom na základe 
podkladov vlastných alebo podkladov  platiteľa so splatnosťou do 15 dní odo dňa doručenia.

2. Ak nebudú na základe platobného výmeru tieto poplatky  zaplatené /odvedené/ včas alebo v 
správnej výške, t.j. že  výška poplatkov bude v rozpore s údajmi poskytnutými podľa § 16 ods.4, 
mesto vyrubí ďalším platobným výmerom zvýšenie včas  nezaplatených /neodvedených/ poplatkov 
podľa doby omeškania úhrady takto:
a/ o 10 %               do 20 dní omeškania,
b/ o 25 %               od  20 dní do 60  dní omeškania,
c/ o 50 %               pri  omeškaní nad 60 dní.
U poplatkov podľa  §5 za rekreačný pobyt je prevádzkovateľ  povinný do 15.1. kalendárneho roka 
pri celoročnej prevádzke,  resp. u sezónnych zariadení pred začatím sezóny, vyzdvihnúť si  na MsÚ 
Stará Turá bločky. Tieto je prevádzkovateľ povinný  zúčtovať v súlade s § 16 ods. 4 tohto 
nariadenia.
V prípade nesplnenia si uvedenej povinnosti, bude na základe  kontroly zo strany správcu poplatku, 
tento vyrubený na základe  údajov z knihy ubytovaných. Túto knihu je povinný viest každý,  kto 
poskytuje prechodné ubytovanie.
3. Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom hore.

4. V prípade nesplnenia si oznamovacej alebo evidenčnej  povinnosti, môže správca poplatku 
vyrubiť poplatok paušálnou sumou na základe porovnateľných skutočností za predchádzajúce  



obdobie v príslušnej poplatkovej oblasti. Zároveň môže  oprávnený povinného sankcionovať v 
zmysle ustanovení zák.č.  511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, v znení neskorších  predpisov.

5. Ak dlžník poplatkov nezaplatí poplatok v stanovenej  lehote, bude vyzvaný na zaplatenie v 
náhradnej lehote podľa § 58a a § 76 zák.SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení 
neskorších predpisov,  pričom bude upozornený, že po uplynutí  tejto lehoty prikročí správca 
poplatkov k vymáhaniu nedoplatku. Vymáhanie sa  uskutoční podľa §82 zák.č. 511/1992 Zb. v 
znení zák.č.  253/1993 Z.z. a to  na základe exekučného príkazu  správcu /mesta/.

§  13

1. Poplatky nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí 3 rokov od  konca kalendárneho roka, v 
ktorom sa mesto dozvedelo o skutočnosti, ktorá je predmetom poplatkov.

2. Poplatky nemožno vyrubiť ani vymáhať, ak uplynulo 10 rokov od  konca kalendárneho roka, v 
ktorom nastala skutočnosť, ktorá je  predmetom poplatku.

§  14

        Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahujú osobitné predpiy :
zákon SNR č. 511/1992 Zb o správe daní a poplatkov, v znení neskorších predpisov a  zák. č. 
253/1993 Z.z., zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov.

§ 15

      Správu  poplatkov  vykonáva mesto vo svojom územnom obvode. Kontrolu nad dodržiavaním 
ustanovení zákona o miestnych poplatkoch vykonáva Ministerstvo financií  Slovenskej  republiky
a  Ústredné daňové riaditeľstvo. 

   § 16

1. Úhrada poplatkov sa vykonáva prevodným príkazom alebo  poštovou poukážkou v prospech účtu 
Mestského úradu Stará Turá.

V odôvodnených prípadoch možno platbu uskutočniť v hotovosti  oproti potvrdeniu.  V prípade, že 
poplatok bude vyberaný na mieste poverenou osobou, poplatok  sa uhrádza ihneď. 

2. a) Poplatky za využívanie verejného priestranstva podĺa § 2  odstavec 6 sa platia zásadne vopred 
na dobu, na ktorú je  vydané povolenie pre príslušné prevádzkovanie. Pri predlžovaní  povolenia sa 
platí ďalší poplatok. 

    b) Poplatok za umiestnenie inej  skládky sa platí zálohovo mesačne s vyúčtovaním dva krát ročne 
a to k 30. 6. a k 31. 12. kalendárneho roka. Pri dlhodobom, opakovanom využívaní skládok na 
rovnaký účel sa poplatok vypočíta z priemerného využitia celkovej plochy skládok podľa  vzorca:

sadzba  x  celková výmera skládok x priemerná využiteľnosť v dňoch v danom polroku 

     Pri polročnom vyúčtovaní doloží poplatník správcovi poplatku vyčíslenie priemernej 
využiteľnosti skládok.

3. Poplatky sa platia :
- podľa  § 2 najneskôr v deň, v ktorom sa uskutoční príslušná akcia, resp. udalosť.
- poplatok za súvislé státie vozidlom sa zaplatí v 1. deň kedy započne súvislé státie na tom istom     
mieste. 



- podĺa  § 5 najneskôr v deň, keď sa fyzická osoba ubytuje, /poplatok vyberá prevádzkovateľ v   
súlade s  § 5 ods. 3  tohto nariadenia/,
- podľa ostatných paragrafov na základe platobného výmeru.

4. Právnické a fyzické osoby majú voči Mestskému úradu v Starej  Turej povinnosť:
a) ohlásiť vznik a zánik poplatkovej povinnosti najneskôr do 30  dní od vzniku alebo zániku 

skutočnosti, ktorá je predmetom  poplatkovej povinnosti, okrem § 2 tohto nariadenia, kedy sú  
povinné ohlásiť vznik a zánik poplatkovej povinnosti v deň  kedy skutočnosť ktorá je 
predmetom poplatkov nastala alebo  zanikla,

b) predložiť údaje nevyhnutné k presnému stanoveniu poplatkovej  povinnosti v zmysle ods.3 
tohto paragrafu alebo do 15 dní  po skončení príslušného štvrťroku,

c) oznamovaciu a označovaciu u § 6 tohto VZN.

5. Kontrolou dodržiavania tohto nariadenia sú poverení pracovníci finančného oddelenia MsÚ, 
hlavný kontrolór  a mestská polícia /vecná príslušnosť k výkonu a  zodpovednosti za konkrétnu 
poplatkovú a daňovú oblasť je upravená interným rozhodnutím, záväzným pre  pracovníkov 
vykonávajúcich kontrolu/. 

6. Porušenie ustanovení tohto nariadenia je priestupkom v zmysle §  46 zákona č. 372/1990 Zb. v 
znení zákona č.524/1990  o priestupkoch.

§ 17

Primátor mesta môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých odôvodnených 
prípadoch v súlade so zák. č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a 
§ 64  zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, v znení neskorších predpisov, výšku 
poplatkov znížiť alebo odpustiť.

§  18

Účinnosť nariadenia

1. Týmto nariadením sa ruší VZN č. 3/1995 - Nar. v znení VZN č. 6/1995 – Nar., VZN č.13/1998 -
Nar. a VZN č. 7/2000-Nar. o miestnych poplatkoch.

2. Toto nariadenie bolo schválené uznesením č.10 – XVII/2001, vyvesené na úradnej tabuli 
22.6.2001 a nadobúda účinnosť dňom 7. júla 2001.  

                                                                                                      Ing. Ján Kišš
                                                                                                    primátor mesta

V Starej Turej, dňa 21.6.2001 

(1)  zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov,
(2) § 135  Zákonníka práce,
(3) § 5 zák. NR SR č. 231/1998 Z.z.
(4) §1 ods. 2 zákona SNR č.219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o      
zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb,              
(5) zákon č.424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v  politických hnutiach.



P R Í L O H A

VZN č. 1/2001 - Nar. o miestnych  poplatkoch

                    Verejnými priestranstvami pre účely tohto VZN v meste Stará Turá v súlade s 15 zák. 
č.544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch sú :

Cesty :

1/ cesta č. II/581 prechádzajúca ulicami      - Husitská cesta,

                                                                      - Mýtna ul.,

2/ cesta č. III/58121 prechádzajúca ulicami - ul. S N P - ľavá strana,

                                                                      - ul.Podjavorinskej,

3/ cesta č. III/5817 prechádzajúca ulicou     - ul. Družstevná,

                                                                       - Topolecká,

4/ cesta č. III/58114 prechádzajúca ulicami  - ul. Komenského,

                                                                        - ul. Holubyho,

5/ cesta č. III/5818 prechádzajúca ulicami     - ul.Diborovova,

                                                                        -  ul.8. apríla,

6/ cesta č. III/58119 smer Stará Turá – Súš.

Miestne komunikácie :

Dr. Úradníčka,Gen. M.R. Štefánika, Hlubockého, Hurbanova, Hviezdoslavova, Jiráskova, 
Kozmonautov, Lipová, Mierová, Nemcovej, Sasinkova, S N P - pravá strana, Športová, Štúrova, 
Sadová, Lúčna, Slnečná a všetky ďalšie neoznačené miestne komunikácie nachádzajúce sa  v 
miestnych častiach Starej Turej.

Námestia :

1/ nám. Dr.A. Schweitzera,

2/ nám. Slobody.

Chodníky :

1/ Všetky chodníky nachádzajúce sa v katastrálnom území  Stará Turá, ktoré sú vo vlastníctve 
mesta Stará Turá.

Trhoviská :

1/ Trhovisko mesta Stará Turá sa nachádza na ul. Gen.M.R.  Štefánika č. 348/104.

Ostatné verejne prístupné pozemky :

1/ Plochy trvale zazelenané :

ul. S N P, pozemok p.č. : 446/1, 62, 45/1, 542/1, 565, 5/6, 590/1,

ul. Hurbanova, pozemok p.č.: 45/8 -  s výnimkou 20 garáží,

                                                 1578 -  s výnimkou 9 garáží,

ul.Gen.M.R.Štefánika, pozemok p.č.: 536/1, 645, 652, 641,

ul. Dibrovova, pozemok p.č.: 1061 – s výnimkou 8 garáží,

ul. Jiráskova, pozemok p.č.: 1042,

ul. Mýtna, pozemok p.č.: 1147, 1057, 1253,



ul. Mierova, pozemok p.č.: 45/1,

ul. Lipová, pozemok p.č.: 586,

ul. Štúrova, pozemok p.č.: 1368/1,

2/ Plochy spevnené :

ul. S N P, časť pozemku p.č. 5/6 /pergola/,

                                                542/1 /terasa pred Domom  služieb/,

                                                590/1 /pred hotelom Lipa/,

                                                1036 /premostenia Topoleckého potoka/,

ul. Husitská, pozemok p.č. 872/1 /spevnená plocha pred Domom smútku -  Mestský cintorín/,

3/ Cintoríny :

Mestský cintorín, pozemok p.č. 869/1,

Katolícky cintorín, pozemok p.č. 1567,

4/ Verejné parkoviská : /označené dopravnou značkou "P"/

ul. Jiráskova, vyasfaltovaná plocha oproti hotela Lipa,

ul. S N P - pred Pergolou,

ul. S N P - vyasfaltovaná plocha poniže OD,

ul. S N P - vedľa Domu služieb,

ul. Mýtna - pred plynovou kotolňou, parcelné č.1057,

ul. gen.M.R.Štefánika - vybetónovaná plocha oproti KD Javorina,

5/ Ostatné odstavné plochy :

a/ vybudované pre účely státia osobných motorových vozidiel,  napr. medzi bytovými domami,

b/ ul. Jiráskova, pozemok p.č.: 1050,

c/ ul. Hurbanova, pozemok p.č.: 1589,

6/ Verejné priestranstvá využívané ako skládky materiálu /dreva/ :

Názov                  Číslo v porastovej      Výmera      Pozemok parc. 

priestranstva            mape                        v ha           číslo

Trávniky                   1                              0,08          4963

Baňa                          2                             0,34          4952

Gašovská                   9                             0,10          17327

Lazy III                     10                           0,04          17327

Lazy  III                    11                           0,25          6987

Hrbák                        12                           0,13          17327

Lazy II                      13                           0,14          17349 

Lazy I                       14                            0,16         17349

Súš                            18                           0,18         17344 

Kamenný most          22                           0,06         7695 /  /7692/



Príkra                         23                          0,08         17319

Kotrusovec I              25                          0,23         17317

Kotrusovec II             26                          0,36         17317

Penáze                        27                          0,12         17315

Grúnka                       31                          0,20         17300

Kamenný jarok           34                         0,16         17308

Pavlíkové                    35                         0,12         17293

Košáre I                     36                         0,20         17297/1

Horná Mestská I         38                         0,04         17297/1

Horná Mestská II        41                         0,10         17297/1

Uhliskov jarok            42                         0,10         17297/1

Prídolie                       44                         0,80         17284

Nárcie                         47                         0,10         17272

Hlavina                       50                         0,04        17272

Škôlka                        54                         0,04         17251

Rúbane                       55                         0,11        17244

Pod dubom                 58                         0,30        17241

Vodojem                    59                         0,58        17291

Prípadné zmeny verejných priestranstiev podľa skutkového stavu sa premietnú formou dodatkou k 
tomuto VZN.

  


