
 
MESTO  KRÁSNO NAD KYSUCOU  

v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov vydáva  
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krásno nad Kysucou 
O DANI ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA  A DANI ZA 
VJAZD A ZOTRVANIE MOTOROVÉHO VOZIDLA V HISTORICKEJ 

ČASTI MESTA 
 

 
 

PRVÁ ČASŤ 
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 
§ 1 

Predmet dane 
 

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva. 

 
2. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve mesta. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré 
mesto prenajalo podľa osobitného zákona. 

 
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho 

na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, 
zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé 
parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Osobitným užívaním 
verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením 
poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sieti.  

 
 

§ 2 
Daňovník 

 
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 

 
 

 
§ 3 

Základ dane 
 
 Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 
priestranstva v m2. 

 



 
§ 4 

Sadzba dane 
 

Mesto Krásno nad Kysucou stanovuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva: 
 

Druh dane za užívanie verejného priestranstva Sadzba dane 
za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie 
služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, 
predajného zariadenia, umiestnenie skládky a vraku 
motorového vozidla, politické mítingy, komerčné akcie 3,00 Eur/m2  zabratej plochy na jeden deň 
za parkovanie motorového vozidla (obytného prívesu) 70,00 Eur/ rok 
za parkovanie TAXI služby 350,00 Eur/ rok 
iné komerčné účely 350,00 Eur/ rok 
za zariadenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 1,00 Eur/ m2 zabratej plochy na jeden deň 
užívanie trhoviska - trhový stánok a trhový stôl vo 
vlastníctve mesta  3,00 Eur/m2  zabratej plochy na jeden deň 
vlastný trhový stánok (nákladné, osobné auto) 3,00 Eur/m2  zabratej plochy na jeden deň 
trhový stánok  - celoročné prednostné užívanie  500,00 Eur/ rok 

 
 

§ 5 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
 Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva 
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. 
 
  
 

§ 6 
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

 
1. Daňovník oznámi svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane 

najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Oznámenie musí obsahovať identifikačné 
údaje o daňovníkovi (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo fyzickej 
osoby/ obchodné meno a sídlo právnickej osoby, IČO, dobu užívania verejného 
priestranstva, plochu v m2 , miesto a účel osobitného užívania verejného priestranstva. 

 Prílohou oznámenia na účel trvalého parkovania daňovník doloží:  

 a) vypísanú žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta, 
b) kópiu technického preukazu motorového vozidla,   
c) zakreslenie parkovacieho miesta, 
d) držiteľ preukazu ZŤPS doloží kópiu preukazu. 
Pri užívaní verejného priestranstva za účelom predaja daňovník doloží: 
a) kópiu osvedčenia o živnostenskom oprávnení alebo výpis OR 
b) kópiu záznamov z registračnej pokladne. 
 

2. Daň za umiestnenie predajného zariadenia na poskytovanie služieb neplatí fyzická osoba, 
ktorej výnimku môže udeliť primátor mesta. Od poplatkov sú oslobodení remeselníci 
vlastnej výroby. 



 
DRUHÁ  ČASŤ 

DAŇ ZA VJAZD A ZOTRVANIE 
MOTOROVÉHO VOZIDLA V HISTORICKEJ ČASTI MESTA 

 
 

§ 7 
Predmet dane 

 
1. Predmetom dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta je vjazd 

a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. 
 Historickou časťou mesta sa pre účely tohto VZN rozumie: pešia zóna pri Kultúrnom dome 

a pešia zóna na námestí sv. Ondreja (časť Ul. kpt. K. Pagáča). 
 
2. Predmetom dane nie je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pri 

činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku. 
Správa a údržba miestnych komunikácií, údržba drobnej architektúry, údržba verejného 
osvetlenia a odvoz komunálneho odpadu. 

 
 
 

§ 8 
Daňovník 

 
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom motorového 

vozidla. 
 
 

§ 9 
Základ dane 

 
     Základom dane je počet dní vjazdu a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti 
mesta. 
 
 

§ 10 
Sadzba dane 

 
     Mesto Krásno nad Kysucou určuje sadzbu dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla 
v historickej časti mesta za každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta: 
 
jedno vozidlo  do celkovej hmotnosti 6 ton 4,00 Eur/ deň 
jedno vozidlo  do celkovej hmotnosti 12 ton 6,00 Eur/ deň 

jedno vozidlo zabezpečujúce stavebné práce, správu a údržbu nehnuteľností v pešej 
zóne na základe stavebného povolenia, prípadne ohlásenia v zmysle staveného zákona 8,00 Eur/ deň 

 
 
 
 



 
§ 11 

Oslobodenie od dane 
 

 Od dane je oslobodený: 
a) držiteľ vozidla s okamžitou hmotnosťou do 6 ton pri vjazde na pešiu zónu mesta, z dôvodu 

zásobovania prevádzky (dovoz a odvoz tovaru) / pondelok – nedeľa v čase od 03.00 hod 
do 09.00 hod., 

b) držiteľ vozidla, ktorý vlastní garáž alebo nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na pešej zóne 
(vjazd je možný na základe povolenia Mesta Krásno nad Kysucou). 

                
 

§  12 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu motorového  vozidla do historickej časti mesta a 

zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta a zaniká dňom výjazdu motorového 
vozidla v historickej časti mesta. 
 
 

§ 13 
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

 
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej 
časti mesta a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta správcovi dane, najneskôr 
v deň vzniku daňovej povinnosti. 
 
2. Mesto vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená 
daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
 
 

§ 14 
Správa dane 

 
Správu dane vykonáva Mesto Krásno nad Kysucou a daň je príjmom rozpočtu mesta. 

 
 
 

TRETIA ČASŤ 
 

§ 15 
Spoločné ustanovenia k dani za užívanie verejného priestranstva a k dani za vjazd 

a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 
                                 
 
1. Mesto vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia. 
   

2. Daň za užívanie verejného priestranstva a daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla 
v historickej časti mesta môže daňovník uhradiť v hotovosti do pokladne Mestského úradu 



Krásno nad Kysucou alebo bezhotovostným prevodom na účet správcu dane: 
 IBAN SK23 0200 0000 0000 1092 5322, BIC: SUBASKBX vedeného vo VÚB, a. s. 

Čadca, 
IBAN SK06 0900 0000 0050 2914 9098, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenskej 
sporiteľni, a. s., Krásno nad Kysucou,  
IBAN SK22 5600 0000 0002 0172 7003, BIC: KOMASK2X, vedený v Prima banke 
Slovensko, a. s., Čadca. 

 
 
                                                              ŠTVRTÁ ČASŤ   
 

§ 16 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani za užívanie verejného 

priestranstva a dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta sa 
ruší účinnosť Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krásno nad Kysucou č. 99/2015 
o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na kalendárny rok 2016 zo dňa 09.12.2015. 

 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Krásne nad Kysucou dňa 14. 12. 2016 a nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
            
         Ing. Jozef Grapa 
            
         primátor mesta Krásno nad Kysucou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


