
                                                                                                                                                  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA MICHALOVCE 

č. 169/2014 

O DANI ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA V MESTE MICHALOVCE 

 

  Mestské  zastupiteľstvo  Michalovce  podľa  §  6  ods.1  zákona  SNR  č.  369/1990  Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach  a miestnom poplatku  za  komunálne odpady  a drobné  stavebné odpady  schvaľuje 

uznesením  MsZ  č.  419  zo  dňa  07.11.2014  toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta 

Michalovce o dani za užívanie verejného priestranstva v meste Michalovce. 

 

Článok 1 

Predmet dane 

1.1.  Predmetom dane  za užívanie verejného priestranstva  je osobité užívanie verejného 

  priestranstva. 

1.1.2.  Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky 

  vo vlastníctve Mesta Michalovce.  

  Verejným  priestranstvom  na  území  mesta  pre  účely  dane  za  užívanie  verejného 

  priestranstva  sú  pozemky,  na  ktorých  sú  miestne  komunikácie,  námestia,  parky, 

  priechody, rekreačné lesy, cestná zeleň, verejná zeleň. 

            Identifikácia verejných priestranstiev v meste Michalovce je uvedená v prílohe číslo 1       

            tohto všeobecne  záväzného nariadenia a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.  

  Verejným  priestranstvom  na  účely  tohto  nariadenia  nie  sú  pozemky,  ktoré mesto 

  prenajalo  podľa  osobitného  zákona,  (napríklad  Občiansky  zákonník,  Obchodný 

  zákonník). 

1.1.3.  Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely tohto všeobecne záväzného 

  nariadenia rozumie: 

    a)  umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 

    b)    dočasné užívanie verejného priestranstva  letnou terasou, 

    c)    umiestnenie stavebného zariadenia pre stavby a stavebné úpravy 

      všetkého druhu, 

    d)    užívanie verejného priestranstva na účely rozkopávky a podvrtávky 

      miestnych komunikácií  a verejných priestranstiev, 

    e)    užívanie verejného priestranstva prekopávok inžinierskych sietí, 

    f)     umiestnenie skládky stavebných a iných materiálov, 

    g)     kultúrno – propagačné a predajné akcie fyzických a právnických osôb,  

    h)    občasný predaj tovaru z prenosného zariadenia do 2 m² na určenom 

      mieste,  

                i)     občasný predaj drobných vlastnoručne vyrobených predmetov,  

                j)     občasný predaj tovaru na verejnom priestranstve fyzickými    

      a právnickými  osobami bez určenia miesta, 

                k)     propagácia tovaru, sídla predajne, služieb, podujatia do 2 m² ( tzv. „A“), 

                l)      predaj žrebov a podobných hier na verejnom priestranstve, 
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               m)      predaj ovocia a zeleniny pred vlastnou predajňou na verejnom  

      priestranstve, 

               n)      predaj iného tovaru ako je uvedený v bode m), 

                 o)     umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných zábavných atrakcií, 

              p)     umiestnenie plechovej garáže na verejnom priestranstve,  

                r)      dočasné parkovanie mimo plateného parkoviska na vyhradenom priestore, 
                s)      vystavenie predávaného tovaru pred vlastnou predajňou do 3 m², 
      t)  umiestnenie stavebného zariadenia pre stavby a  stavebné úpravy  
        všetkého druhu pri zateplení bytového domu na základe platného  
        stavebného povolenia, 
      v)  umiestnenie stavebného zariadenia pre stavby a  stavebné úpravy  
        všetkého druhu pri zateplení bytového domu na základe platného  
        stavebného povolenia nad požiadanú záväznú dobu záberu podľa bodu v). 
 

Článok 2 

 Daňovník 

2.1.  Daňovníkom dane za užívanie verejného priestranstva je fyzická osoba alebo         

            právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva osobitným spôsobom. 

Článok 3 

Základ dane 

3.1.  Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m². 

 

Článok 4 

Sadzba dane 

4.1.  Sadzbou dane za osobitné  užívanie verejného priestranstva určuje Mesto Michalovce 

  v platnej mene  (Euro €)  a počíta  sa  za  každý aj  začatý m²  a za  každý  aj  začatý deň 

  užívania. Zabratie verejného priestranstva sa počíta od prvého dňa, kedy daňovník         

            zaberie priestor verejného priestranstva do času odchodu, teda čas celkového času      

            zabratia verejného priestranstva. 

4.2.  Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva je za:  

 

 
Sadzby dane za dočasné užívanie verejných priestranstiev podľa 
druhu osobitného užívania verejného priestranstva v m²/deň 
 

 
v CMZ 

 

 
mimo CMZ 

 

4.2.1. umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb*  10 €  5 € 

* umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb sa rozumie aj technické zariadenie    
    letných terás 
4.2.2. dočasné užívanie verejného priestranstva letnou terasou  0,10 € 0,05 € 
4.2.3. umiestnenie stavebného zariadenia pre stavby a  stavebné 
úpravy všetkého druhu                                                                                     

 ‐ nad 30 dní:

 
 

5 € 

 
 

1 € 

4.2.4. užívanie verejného priestranstva na účely rozkopávky : 
‐miestnych komunikácií

– zeleň
‐ podvrtávka miestnej komunikácie, parkoviska

 
7 € 
5 € 
5 € 
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Sadzby dane za dočasné užívanie verejných priestranstiev podľa 
druhu osobitného užívania verejného priestranstva v m²/deň 
 

 
v CMZ 

 

 
mimo CMZ 

 

4.2.5.užívanie verejného priestranstva prekopávok inžinierskych sietí 

‐ za prvých 15 dní:   
‐ za 16. až 30. deň:   

 
1 € 
3 € 

 
1 € 
3 € 

V prípade, že realizátor inžinierskych sietí umožní bezodplatnú príložku sietí v správe  alebo vo vlastníctve Mesta 
Michalovce  a (ním zriadených organizácii)   alebo  ak  ide o akcie vyvolané   mestom,  daň sa nevyrubí  za  prvých 
30  dní.  Realizátor  nahlási  začiatok  a ukončenie  realizácie  písomne  na  odbor  výstavby,  ŽP  a MR,  v opačnom 
prípade sa daň do vyrubí v zmysle čl.  4.2.4. 
4.2.6. umiestnenie skládky stavebných a iných materiálov 
                                                                                                         ‐ do 3 dní: 
                                                                                                ‐ viac ako 3 dni: 

 
0,50 € 
1 € 

 
0,20 € 
0,70 € 

4.2.7.1. kultúrno – propagačné a predajné akcie fyz. a práv. osôb  10 € 10 € 
4.2.7.2. občasný predaj tovaru z prenosného zariadenia do 2 m² na 
určenom mieste 

 
5 € 

 
5 € 

4.2.7.3. občasný predaj drobných vlastnoručne vyrobených 
predmetov 

 
1 € 

 
1 € 

4.2.7.4. občasný predaj tovaru na verejnom priestranstve fyzickými  
a právnickými osobami bez určenia miesta 

 
50 € 

 
50 € 

4.2.7.5. propagácia tovaru, sídla predajne, služieb, podujatia do 2m², 
(reklama tvaru tzv. „ A“) 

 
2 € 

 
1 € 

4.2.7.6. predaj žrebov a podobných hier na verejnom priestranstve   
6 € 

 
6 € 

4.2.7.7. predaj ovocia a zeleniny pred vlastnou predajňou na 
verejnom priestranstve 

   
2 € 

 
1 € 

4.2.7.8. predaj iného tovaru ako je uvedené v bode 4.2.7.7.  3 € 1 € 
4.2.8. umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných zábavných atrakcií ** 
4.2.8.1. zriadenie cirkusu na verejnom priestranstve  0,20 € 0,20 € 
4.2.8.2. zriadenie zábavnej atrakcie všetkého druhu    0,30 € 0,30 € 
4.2.8.3. ubytovacia maringotka a pod. umiestnená v CMP  0,20 € 0,20 € 
** predaj cukrovej vaty a občerstvenia cirkusu a lunaparku sa riadi podľa bodu 4.2.7.2. 
4.2.9. umiestnenie plechovej garáže na verejnom priestranstve 
(rozmery 5x3m) 

 
0,92 € 

 
0,92 € 

4.2.10. dočasné parkovanie mimo plateného parkoviska na 
vyhradenom priestore (5x2,5m) 

 
0,11 € 

 
0,11 € 

4.2.11. vystavenie predávaného tovaru pred vlastnou predajňou  
do 3 m2 

 
0,20 € 

 
0,10€ 

4.2.12. umiestnenie stavebného zariadenia pre stavby a  stavebné 
úpravy všetkého druhu pri zateplení bytového domu na základe 
platného stavebného povolenia *** 

 
0,10 € 

 
0,10 € 

*** stavebník požiada písomne o záväznú dobu záberu verejného priestranstva 

4.2.13. umiestnenie stavebného zariadenia pre stavby a  stavebné 
úpravy všetkého druhu pri zateplení bytového domu na základe 
platného stavebného povolenia nad požiadanú záväznú dobu záberu 
podľa bodu 4.2.12. 

 
0,20 € 

 
0,20 € 

 

 

 

3 
 



                                                                                                                                                  

Článok 5 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

5.1.  Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva 

  a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. 

5.2.  Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 

  správcovi dane písomne na tlačive, ktoré obsahuje náležitosti oznámenia, najneskôr v   

            deň vzniku daňovej povinnosti.  

5.3.  Správca  dane  písomne  vyzve  daňovníka,  ktorý  nesplní  oznamovaciu  povinnosť  o 

  vzniku  daňovej  povinnosti,  na  jej  splnenie  v  primeranej  lehote,  ktorá  nemôže  byť 

  kratšia  ako  osem  dní.  Ak  daňovník  nesplní  oznamovaciu  povinnosť  ani  na  základe 

  výzvy, správca dane zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok. Správca dane oznámi 

  daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa 

  pomôcok je deň uvedený v oznámení.  

 

Článok 6 

Správa, vyrubovanie a platenie dane 

6.1.  Správu dane vykonáva Mesto Michalovce. 

6.2.  Správca  dane  vyrubí  daň  rozhodnutím  za  každý  aj  začatý  deň  a  za  každý  aj 

  začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva. Vyrubená daň je splatná do 15 

  dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

6.3.  Ak vyrubená daň presiahne čiastku 1 500 €, správca dane môže určiť v    rozhodnutí 

  úhradu  dane  v  splátkach.  Prvá  splátka  je  splatná  do  15  dní  odo  dňa 

  nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, splatnosť ďalších splátok určí  správca

  dane  v  rozhodnutí  primerane  v  závislosti  od  výšky  daňovej  povinnosti.  Daňovník 

  môže   vyrubenú  daň,  ktorá  bola  rozhodnutím  správcu  dane    určená  v  splátkach, 

  zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. 

6.4.  Ak   daňová   povinnosť zanikne   v   priebehu   zdaňovacieho   obdobia   a   daňovník 

  oznámi     túto   skutočnosť správcovi   dane   do   30   dní   odo   dňa   zániku   daňovej 

  povinnosti,   správca   dane  vráti   pomernú   časť dane   za   zostávajúce   zdaňovacie 

  obdobie,   za   ktoré   bola   daň zaplatená.     Nárok   na   vrátenie   pomernej   časti   dane 

  zaniká,  ak  daňovník  v  uvedenej  lehote  zánik  daňovej povinnosti  neoznámi.   

6.5.      Daň sa uhrádza: 

    a) v hotovosti v pokladni Mestského úradu Michalovce,   

    b) prevodným príkazom, (číslo účtu mesta ako aj variabilný symbol a  

    konštantný symbol správca dane uvedie v rozhodnutí). 

 

Článok 7 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

7.1.  Od dane je oslobodený: 

    a)  správca dane Mesto Michalovce 

    b)  rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené Mestom Michalovce  

    c)  fyzická osoba  a právnická osoba  za umiestnenie  zariadenia  slúžiaceho na 
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    usporiadanie kultúrnych, spoločenských, zábavných alebo športových podujatí 

    bez  vstupného,  bez  umiestnenia  reklamného,  propagačného  a  predajného 

    zariadenia, alebo ktorých výťažok je poskytnutý na charitatívne a   

    verejnoprospešné účely, 

    d) fyzická osoba a právnická osoba, ktorá osobitne užíva verejné priestranstvo 

    za  účelom  propagácie  aktivít  podporujúcich  ochranu  života,  zdravia,  rodiny, 

    životného prostredia, prírodných a kultúrnych hodnôt, 

    e) oslobodenie od dane podľa bodu 4.2.9. za umiestnenie prenosnej plechovej 

    garáže  pre osobné automobily, je oslobodený občan, ktorý je držiteľom  

    preukazu osobitného  označenia vozidla, resp. parkovacieho preukazu,  

    vydaných podľa ustanovení platnej  právnej  úpravy  (§  44.  zák.  č.8/2009  Z.z. 

    o cestnej premávke), 

    f)  od  dane  sú  oslobodené  subjekty,  ktoré  realizujú  odstránenie  havarijného 

    stavu (siete, potrubné vedenie, šachty,  a pod.). 

 

Článok 8 

Kontrolná činnosť 

8.1.  Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú  

            poverení pracovníci odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja  MsÚ  

      Michalovce (správca dane). 

 

Článok 9 

Sankcie 

9.1.   Pri porušení daňovej povinností daňovníkom sa postupuje podľa zákona č. 563/2009   

             Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

9.2.   Sankcie a pokuty zaplatené podľa zákon č. 563/2009, alebo podľa iných všeobecne  

             záväzných právnych predpisov nemajú vplyv na platenie dane za užívanie verejného     

             priestranstva podľa tohto VZN. 

 

Článok 10 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

10.1.  Platby  daní  podľa   tohto  VZN   sa  nevzťahujú   na  tradičné  jarmoky   usporiadané   

            Mestom Michalovce okrem bodu  4.2.8. a 4.2.7.2.  

10.2.  Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  nadobúda  platnosť  jeho schválením  v  MsZ   

            Michalovce a účinnosť dňom 01.01.2015 

10.3.  Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN Mesta Michalovce číslo                  

            166/2014 o dani za užívanie verejného priestranstva v meste Michalovce. 

 

 

                  Viliam  Z a h o r č á k  

                                                                                                   primátor mesta



                                                                                                                                                  

Príloha číslo 1 

Identifikácia verejných priestranstiev v meste Michalovce 
 

Centrálnu mestskú zónu, ( ďalej len CMZ) tvoria: 
a) námestia: 
Nám. osloboditeľov 
Námestie slobody 
b) ulice: 
Duklianska ‐ časť ulice 
(ohraničená  nárožím  budovy  tzv.  „Starý  súd“  po  priesečnú  križovatku  Ulice  obchodnej 
s Ulicou Alex.Markuša) 
Maxima Gorkého 
Sama Chalupku ‐ časť ulice  
(ohraničená  nárožím  budovy  hotela  Jalta  po  priesečnú  križovatku  Ulice  Sama  Chalupku  
s Ulicou Kpt.Nálepku) 
Štefánikova ‐ časť ulice  
(ohraničená nárožím budovy Slovenskej pošty po križovatku Ulice Karola Kuzmányho s Ulicou 
Štefánikova) 
Špitálska ‐ časť ulice  
(ohraničená  nárožím budovy Slovenskej pošty po okružnú križovatku Ulice  špitálska s Ulicou 
saleziánov) 
Pasáž 
 
Mimo CMZ verejné priestranstvá tvoria:  
a) námestia: 
Kostolné námestie 
Námestie Jána Pavla II. 
b) ulice:  
1. mája   Cyrila a Metoda J. Fándlyho 
9. mája Čsl. armády J. G. Tajovského 
A. I. Dobrianskeho Dr. Vlada Clementisa J. I. Bajzu 
A. S. Makarenku Eda Urxa J. Ľ. Holubyho 
A. S. Puškina Elektrárenská J. Murgaša 
A. V. Suvorova Farská Jana A. Komenského 
Agátová Fialková Jána Hollého 
Alex. Markuša Fr. Kráľa Jána Jessenia 
Andreja Hrehovčíka Františka Hečku Jána Kalinčiaka 
Andreja Kmeťa Františka Kubača Jána Kollára 
Andreja Sládkoviča Gen. Petrova Jána Kostru 
Ant. Bernoláka Gorazda Zvonického Jána Palárika 
Astrová Grófa Antala Sztárayho Jána Švermu 
Betlenovce Hrádok Janka Alexyho 
Bieloruská Hrnčiarska Janka Borodáča 
Borovicová Ivana Krasku Janka Matúšku 
Boženy Nemcovej J. Barča‐Ivana Jarná 
Brestová J. A. Gagarina Jaroslawská 
Brezová J. Bottu Jedľová 
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Obrancov mieru Jonáša Záborského Štefana Tučeka 
Odbojárov Juraja Jánošíka T. J. Moussona 
Odeská Juraja Palkoviča Tehliarska 
Okružná Kamenárska Terézie Vansovej 
P. I. Čajkovského Karola Kuzmányho Tichá 
P. J. Šafárika Kavarnianska Timravy 
P. O. Hviezdoslava Klobučnícka Topolianska 
Park študentov Koceľova Topoľová 

Konečná Partizánska Tulipánová 
Kpt.Nálepku Pavla Horova Ukrajinská 
Krásnovská Pekárenská Uralská 
Krátka Petra Jilemnického Úzka 
Krymská Plynárenská Užhorodská 
Kyjevská Pri mlyne V. I. Čapajeva 
L. N. Tolstého Pri sýpke Verbovčík 
Laca Novomeského Pribinova Vihorlatská 
Lastomírska Priemyselná Vila‐Real 
Leningradská Priemyselný park Višňová 
Letná Prof. Hlaváča Volgogradská 
Liesková Púpavová Vrbovská 
Lipová Rastislavova Vyškovská 
Lúčna Remeselnícka Záhradná 
Ľud. Kukorelliho Ružová Zakarpatská 
Ľudovíta Štúra Rybárska Zeleninárska 
M. I. Kutuzova S. H. Vajanského Zemplínska 
Margarétová Saleziánov Zvončeková 
Martina Benku Samova Žabany 
Martina Kukučína Samuela Tešedíka 
Martina Rázusa Samuela Tomášika 
Meďovská Severná 
Michala Bónu Sibírska 
Mik. Aleša Sklenárska 
Mikuláša Gerbu Slovenská 
Mikuláša Kopernika Smreková 
Miloša Uhra SNP 
Milovaná Sosnová 
Minská Staničná 
Mirka Nešporu Staré nábrežie 
Mlynská Starolaborecká 
Mojmírova Stavbárov 
Moldavská Svätoplukova 
Moskovská Svornosti 
Muškátová  Š. Kukuru 
N. V. Gogoľa Široká 
Nábr. J. M. Hurbana Školská 
Nad Laborcom Športová 
Narcisová Štefana Fidlíka 
Obchodná Štefana Moyzesa 
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c) zostávajúce časti ulíc: 
Duklianska ‐ zostávajúca časť od križovatky Ulice obchodnej s Ulicou Alex. Markuša  
Sama Chalupku ‐ zostávajúca časť od križovatky Ulice Sama Chalupku s Ulicou Kpt. Nálepku 
Štefánikova ‐ zostávajúca časť od križovatky Ulice Karola Kuzmányho s Ulicou Štefánikovou 
Špitálska ‐ zostávajúca časť od križovatky Ulice špitálskej s Ulicou saleziánov 

 
 


