Zmeny a doplnky
všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 70

o dani za užívanie verejného priestranstva
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 930/2005 prijatým na svojom XX.
rokovaní dňa 15. decembra 2005 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
ustanovuje:
Článok I.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 627/2004 v znení uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 634/2004 sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. § 3 ods. l znie:
"(l) Od dane je oslobodené osobitné užívanie verejného priestranstva
a) na akcie organizované mestskými časťami,
b) na kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo
akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely,
c) na zaujatie verejného priestranstva pri oprave a rekonštrukcii národných kultúrnych
pamiatok a pri realizácii stavieb projektu Potreby cirkví.".
2. § 5 ods. 2 znie:
"(2). Sadzba dane z verejného priestranstva je za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň
a) umiestnenia predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb, vrátane
vonkajšieho sedenia
l. l0.- SK v historickej časti mesta2),
2. 7.- SK v mestských častiach Staré Mesto, okrem územia podľa predchádzajúceho
bodu, Západ, Sever, Juh, Jazero, Sídlisko KVP, Dargovských hrdinov a Sídlisko
Ťahanovce,
3. 3.- SK na ostatnom území,
b) umiestnenia skládky
l. 50.- SK v historickej časti mesta,
2. 20.- SK na ostatnom území mesta,
c) 5.- Sk za umiestnenie stavebného zariadenia (napr. pre účely výstavby, rekonštrukcie ,
inž. sieti a pod.),
d) 10.- Sk za umiestnenie kontajnera a usporiadanie kultúrnych a športových podujatí okrem
podujatí uvedených v písm. e),
e) 20.- Sk za usporiadanie kultúrnych a športových podujatí usporiadaných na Hlavnej ulici
a na Námestí Osloboditeľov a usporiadanie propagačných a prezentačných podujatí
okrem podujatí uvedených v písm. f),
f) 50.- Sk za usporiadanie propagačných a prezentačných podujatí na Hlavnej ulici a
Námestí Osloboditeľov.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie:
"2) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 74 o režime užívania historickej časti
mesta a o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
Košice (nariadenie o historickej časti mesta).".

3. § 8 vrátane nadpisu znie:
"§ 8
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva.
(2) Daňovník je povinný deň vzniku daňovej povinnosti písomne oznámiť správcovi dane na
oznámení, ktoré tvorí prílohu tohto nariadenia, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.".
Čl. II
Primátor mesta Košice sa splnomocňuje, aby vydal úplné znenie nariadenia prijatého
uznesením mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 627/2004 v znení uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Košiciach č. 634/2004 a tohto uznesenia.

Článok III.
Účinnosť
Tieto zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť 1. januára 2006.
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