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Dôvodová správa:  
 Zákon č. 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákon č.369/1990 Zb.o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu:  

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

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  a zákon č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 

priestranstva. 

Sezónnou terasou alebo letnou terasou sa rozumie vymedzený priestor na verejnom priestranstve 

so súhlasom mesta, ktorý organizačne, priestorovo a technologicky patrí k priľahlej prevádzkarni. 

V tomto priestore môžu byť umiestnené stoly, stoličky a slnečníky, sa poskytujú rovnaké služby a 

za rovnakých podmienok ako v prevádzkarni. 

S prihliadnutím na celkovú situáciu, dôsledky pandémie ochorenia COVID -19 a súvisiace 

opatrenia majúce vplyv na chod prevádzok, v snahe pomôcť majiteľom kaviarenských, 

cukrárenských a reštauračných prevádzkarní predkladáme návrh pre zdaňovacie obdobie roku 

2021, v období od 01.01.2021 do 31.12.2021, upraviť príslušné ustanovenia tohto všeobecne 

záväzného nariadenia. 

Od dane za užívanie verejného priestranstva navrhujeme pre uvedené obdobie roka 2021 

oslobodiť umiestnenie exteriérového sedenia ( terasy ) pred kaviarňou, cukrárňou, reštauráciou. 

 

Zhrnutie a odporúčania:  
Odporúčame schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov číslo 148/2021 , ktorým sa 

dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 109/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na 

území mesta Leopoldov. 

Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov číslo 

148/2021, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 109/2015 o dani za užívanie 

verejného priestranstva na území mesta Leopoldov. 

 

 
 


