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1)                                                                                                                    

Dôvodová správa 

 

Dôvodom  návrhu na vydanie nového všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie   č. 6/2019-Nar.  o podmienkach určovania 

a vyberania miestnych daní je nutnosť reagovať na dôsledky pandémie, spojenej so šírením 

víru COVID – 19, spočívajúce v realizácii protiepidemiologických opatrení počas vyhláseného 

núdzového stavu, ktoré   znemožnili prevádzkovanie viacerých podnikateľských  prevádzok  

na osobitných  verejných priestranstvách   -  predovšetkým využívaním  verejného 

priestranstva pri reštauráciách, cukrárňach a zariadeniach podobného charakteru za účelom 

poskytovania služieb.  

Vzhľadom na to, že  nielen v súčasnosti, ale aj v budúcnosti z týchto dôvodov (ako  aj  z iných 

obdobných dôvodov)  môže dôjsť ku obmedzeniu, resp.  až ku zákazu   užívania týchto 

verejných priestranstiev,  bude  potrebné stanoviť podmienky  odpustenia, resp. zníženia 

miestnej dane za užívanie verejného priestranstva, ktoré doposiaľ v predmetnom nariadení 

upravené   nie sú.  

K  úprave podmienok  odpustenia alebo zníženia  tejto miestnej dane  vo svojich nariadeniach  

už prikročili viaceré  obce a mestá  na území Slovenskej republiky.  

V návrhu nového všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie   č. 6/2019-Nar. sa vychádza z § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov,  podľa ktorého obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením aj 

prípadné oslobodenie  od tejto dane alebo zníženie dane.  

V návrhu doplnenia všeobecne záväzného nariadenia sa okrem nariadených opatrení   

vyplývajúcich z krízovej situácie v dôsledku šírenia nákazlivého ochorenia  uvádza ako dôvod 

odpustenia, resp. zníženia dane za užívanie verejného priestranstva aj ďalšia 

prevádzkovateľom  nezavinená prekážka, napr.  mimoriadna udalosť (ktorou môže byť živelná 

pohroma, alebo havarijná situácia), ktorú prevádzkovateľ nemohol predvídať a ani vlastnými 

opatreniami odvrátiť, resp. dlhodobé prerušenie alebo ukončenie podnikateľskej činnosti, 

s ktorou je spojené užívanie verejného priestranstva. 

 

 

2)  

Stanovisko komisie 

 

Komisia  pre ekonomiku, majetok a  podnikanie odporúča  návrh všeobecne záväzného 

nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie   č. 6/2019-Nar.  

o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní MsZ v Starej Turej  schváliť. 

 

 

 

 

 



 

3) 

Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 28.04.2021 návrh 

všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie         

č. 6/2019-Nar.  o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a týmto  

 

s c h v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č..........., ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie   č. 6/2019-Nar.  o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní. 

 

4) 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia, 

ktorým sa mení  a  dopĺňa Všeobecne  záväzné  nariadenie  č. 6/2019-Nar.  

o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 

 

 

Základné ustanovenie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 28.04.2021 uznesením 

č................./2021 schválilo toto všeobecne záväzné nariadenie v súlade s § 6 ods. 1 zákona 

SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa § 36 zák. 

č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa  uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení. 

 

                                                                 Čl. I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 – Nar. o  podmienkach určovania a vyberania 

miestnych daní  sa mení a dopĺňa takto :  

 

V § 14 sa za odsekom 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie : 

 

(3) Správca dane je oprávnený,  na základe žiadosti daňovníka o zníženie alebo odpustenie 

dane, vyrubenú  daň znížiť alebo odpustiť rozhodnutím z dôvodu, že daňovník nemohol počas 

zdaňovacieho obdobia užívať  verejné priestranstvo úplne alebo sčasti na stanovený  účel pre 

ním nezavinenú prekážku, najmä   pre  nariadené opatrenia, vyplývajúce z   krízovej  situácie, 

spôsobenej napríklad  nákazlivým ochorením, alebo  v dôsledku   mimoriadnej  udalosti, ktorej 

následok znemožnil  úplne  alebo sčasti užívať verejné priestranstvo, pričom tento následok 

nebolo možné predvídať a  vlastnými opatreniami daňovníka vopred  odvrátiť, alebo  v prípade 



dlhodobého  prerušenia alebo  skončenia podnikateľskej činnosti, s ktorou bolo spojené 

užívanie verejného priestranstva. 

 

                                                                 Čl. II. 

 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského 

zastupiteľstva Stará Turá č. .......................... zo dňa 28. apríla 2021.  

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. júna 2021.  

 


