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Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych poplatkoch v
obci Šenkvice č. 3/1995

Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach na svojom zasadnutí dňa
19.5.1995 v zmysle § 6 odseku 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.
544/1990 Zb, zákona SNR č. 72/1992 o miestnych poplatkoch sa
uznieslo na tomto nariadení:
Prvá časť

Obec Šenkvice vyberá na svojom území tieto 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 psa
d/ poplatok zo vstupného
e/ poplatok z predaja alkoholických výrobkov a tabakových
výrobkov
f/ poplatok za ubytovaciu kapacitu
g/ poplatok z reklamy
h/ poplatok za zábavné hracie prístroje
ch/ poplatok za predajné automaty
Druhá časť
Článok 1.

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 alebo reklamného zariadenia,
zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie
skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a
podobne.
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.
3/ Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú všetky
miesta, ktoré sú určené na verejné užívanie, najmä cesta, miestna
komunikácia, námestie, chodník, trhovisko, parky a podobne.
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, príves/ na tom istom mieste po
dobu dlhšiu ako tri mesiace.
5/ Poplatok platia právnické a fyzické osoby, ktoré užívajú verejné
priestranstvo na účely v odseku 1.
6/ Na vyberanie poplatku za užívanie verejného priestranstva sa
určujú nasledovné sadzby:
a/ za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
predajného, reštauračného a reklamného zariadenia, vynímajúc
oznamovacie skrinky kultúrnych a spoločenských organizácií a
politických strán je 1,- Sk za m2 a deň. Poplatok sa platí za
každý aj neúplný m2 a za každý aj neúplný deň.
b/ za umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu alebo pre
stavebné a rekonštrukčné práce inžinierskych sietí a na skládku
stavebného materiálu k stavbe počas platnosti stavebného
povolenia 30,-Sk za 1 mesiac. Po uplynutí 3 rokov od vydania
stavebného povolenia zvýšiť sadzbu na 100,- Sk za 1 mesiac.
c/ za krátkodobé skládky stavebných a iných materiálov na
verejnom priestranstve, ktoré užívateľ odstráni do 48 hodín,
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nepodliehajú poplatku. Po uplynutí tejto doby platí sadzba 0.50 Sk
za m2 a deň. Poplatok sa platí za každý aj neúplný m2.
d/ za umiestnenie cirkusov, lunaparku a iných atrakcií 5,- Sk za
m2 a deň, za umiestnenie stánkov PNS 1,- Sk za m2 a deň.
e/ za užívanie pultov na predaj 10,- Sk za m2 a deň.
f/ za trvalé parkovanie motorových vozidiel na podnikanie:
- s prívesom alebo návesom je poplatok 10.000,- Sk ročne.
- bez prívesu alebo návesu a za špeciálne pracovné stroje je
poplatok 6.000,- Sk ročne.
- dodávkových a osobných je poplatok 4.000,- Sk ročne.
g/ Za trvalé parkovanie osobných vozidiel a odstavených
nepojazdných vozidiel je sadzba 0.50 Sk za m2 a deň.
h/ za trvalé parkovanie nákladných vozidiel je sadzba 1,- Sk za
m2 a deň.
Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa
rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva pre určité
vozidlo právnickej a fyzickej osoby na tom istom mieste po dobu
dlhšiu ako tri mesiace.
Trvalé parkovanie je prípustné len po predchádzajúcom
ohlásení na Obecnom úrade v Šenkviciach, ktorý písomné určí
miesto trvalého parkovania.
Poplatok je splatný do 30 dní od vzniku poplatkovej povinnosti.
Článok 2.

Poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na
bývanie
1/ Poplatok platí užívateľ bytu, ktorý užíva byt na iné účely ako na
bývanie.
2/ Sadzba poplatku je ročne najviac päťnásobok ročnej úhrady za
takto užívaný byt /vyhl. č. 60/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov/.
Článok 3.

Poplatok za psa
1/ Poplatok sa platí za psa staršieho ako šesť mesiacov. Poplatok
platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa.
Poplatok neplatí osoba: nevidomá, bezvládna, ktorá vlastni
preukaz ZŤP a ZŤP/S.
2/ Sadzba poplatku je 100,- Sk za psa ročne. Za druhého a
každého ďalšieho psa je sadzba zvýšená o 50%.
3/ Ohlasovacia povinnosť vlastníka je do 30 dní od vzniku
poplatkovej povinnosti.
4/ Poplatok sa platí vopred jednou splátkou do 31.mája bežného
roka, počnúc rokom, v ktorom pes dovŕšil 6 mesiacov. Ak pes
dovŕši šesť mesiacov v druhom polroku kalendárneho roka, zníži sa
poplatok na polovicu.
Článok 4.

Poplatok zo vstupného
1/ Poplatok sa platí zo vstupného na burzu, kultúrne a zábavné
podujatie.
2/ Poplatok sa neplatí zo vstupného na športovú a kultúrnu akciu,
ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné
účely.
3/ Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá podujatie
usporadúva.
4/ Usporiadateľ je povinný vykonať registráciu vstupeniek na
Obecnom úrade najneskôr do 10 dní pred podujatím.
5/ Sadzba poplatku je 10% z vybraného vstupného.
6/ Usporiadateľ je povinný zúčtovať a zaplatiť do 5 dní po
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uskutočnení podujatia.
Článok 5.

Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
1/ Poplatok sa platí z predaja výrobkov, ktoré majú charakter
alkoholických nápojov a tabakových výrobkov.
2/ Poplatok platí právnická a fyzická osoba vykonávajúca
reštauračné, kaviarenské a iné pohostinské služby, v rámci ktorých
predáva výrobky uvedené v odseku 1.
3/ Sadzba poplatku je 10% z predajnej ceny týchto výrobkov.
4/ Poplatník je povinný viesť priebežne osobitnú evidenciu tržieb
za uvedené výrobky v súlade so svojimi účtovnými dokladmi. Do
15 dni po uplynutí kalendárneho štvrťroku je povinný predložiť
výkaz o tržbách a vypočítanom poplatku.
5/ Poplatok je splatný štvrťročne do 15 dní po skončení
kalendárneho štvrťroka.
6/ Pri jednorazovej akcii je poplatník povinný do 5 dní si splniť
poplatkovú povinnosť.
Článok 6.

Poplatok za ubytovaciu kapacitu
1/ Poplatok platí právnická a fyzická osoba, ktorá vlastní rekreačné
alebo školiace zariadenie alebo má k nemu právo hospodárenia.
2/ Sadzba je 1,- Sk za lôžko a deň.
Článok 7.

Poplatok z reklamy
1/ Poplatok z reklamy platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá
reklamu umiestnila, alebo ju uskutočňuje, a to aj v prospech tretej
osoby, vždy však len jedna z nich.
2/ Poplatok sa platí za písomné, obrazové, svetelné, zvukové, a
figurálne propagačné oznamy umiestnené alebo uskutočňované v
obci na verejných priestranstvách, vo verejne prístupných
miestnostiach, na budovách, stavbách, plotoch a ostatných
objektoch, na a vo vnútri vozidiel hromadnej a osobnej dopravy.
3/ Sadzba poplatku z reklamy :
a/ 5% z dohodnutej ceny za reklamu uskutočňovanú na
predajných plochách. V ostatných prípadoch 3,- Sk za m2 a deň.
b/ 5% z dohodnutej ceny za zvukovú a obrazovú reklamu.
c/ 5% z dohodnutej ceny, ak sa figurálna reklama uskutočňuje
živými bytosťami.
d/ 15% z dohodnutej ceny za kombinovanú reklamu /napr.
figurálnu, zvukovú a svetelnú/.
4/ Osoba, ktorá chce umiestniť alebo uskutočniť reklamu je
povinná požiadať obec o povolenie na reklamnú činnosť v obci. Ak
je reklamná činnosť vykonávaná v prospech tretej osoby, súčasťou
žiadosti musí byť dohoda medzi vykonávateľom reklamy a treťou
osobou.
5/ Poplatková povinnosť vzniká dňom, v ktorom
umiestneniu reklamy alebo k jej uskutočňovaniu.

došlo
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Článok 8

Poplatok za zábavné hracie automaty
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, pričom prístroj nevydáva peňažnú výhru.
2/ Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá zábavný hrací
pristroj umiestnila alebo prevádzkuje.
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3/ Sadzba poplatku je 20.000,- Sk ročne za jeden zábavný hrací
pristroj.
4/ Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia zábavného
hracieho prístroja v priestoroch prístupných v obci.
Článok 9.

Poplatok za predajné automaty
1/ Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá predajný
automat umiestnila alebo prevádzkuje.
2/ Poplatok sa platí za umiestnenie prístrojov a automatov, ktoré
po vložení príslušného množstva minci vydávajú zákazníkom
vybraný tovar.
3/ Poplatok sa neplatí za predajné automaty vydávajúce:
a/ výlučne lístky hromadnej dopravy
b/ potraviny s výnimkou alkoholu a tabakových výrobkov
c/ ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných
chorôb
4/ Sadzba poplatku je:
a/ 1.000,- Sk ročne za automat obsahujúci najviac 10 druhov
ponúkaného tovaru
b/ 2.000,- Sk ročne za automat obsahujúci viac ako 10 druhov
ponúkaného tovaru
c/ 5.000,- Sk ročne za automat obsahujúci alkohol alebo cigarety
5/ Poplatková a ohlasovacia povinnosť vzniká umiestnením
predajného automatu na verejnom priestranstve, na budovách a
iných objektoch
viditeľných a prístupných z verejného
priestranstva v obci.
6/ Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat
štítkom s uvedením týchto údajov:
- názov firmy, resp. meno podnikateľa - adresa
- dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
Tretia časť
Splnomocňovacie ustanovenia
Článok 10.

Na konanie vo veciach miestnych poplatkov sa vzťahuje zákon
číslo 511/92 Zb. v znení neskorších predpisov. Poplatky sa
vyrubujú platobným výmerom, okrem poplatku za užívanie
verejného priestranstva. Ak nebudú poplatky zaplatené v čas alebo
v správnej výške, obec ich vyrubí platobným výmerom a zvýši
nezaplatené poplatky o 50%. Poplatky nie je možné odpustiť.
Týmto nariadením sa rušia predchádzajúce VZN o miestnych
poplatkoch.
Článok 11.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť 15.dňom
od vyvesenia v obci Šenkvice, t.j. dňa 7.6.1995
Ing. Ľubomíra Žáková
starostka obce

Dátum vyvesenia : 23.5.1995
Dátum zvesenia : 7.6.1995
späť na VZN
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