Mestské zastupiteľstvo mesta Košice uznesením č. 68/2003
prijatým na svojom IV. rokovaní dňa 24. apríla 2003 podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 2 a § 15 zákona SNR č. 544/1990 Zb. o
miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 písm. a) zákona SNR č. 401/1990
Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov ustanovuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice
č. 63

o miestnom poplatku za užívanie verejného priestranstva

I. ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet a pôsobnosť
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len "nariadenie/ upravuje podmienky vyberania
poplatku za osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie
zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného
zariadenia, umiestnenie skládky, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, a
pod. na verejných priestranstvách /ďalej len "poplatok"/ na území mesta Košice, okrem územia
mesta zvereného do správy mestských častí Barca, Kavečany, Košická Nová Ves, Krásna,
Lorinčík, Luník IX, Myslava, Pereš, Poľov, Šebastovce, Ťahanovce, Vyšné Opátske, Šaca,
Džungľa, Sídlisko KVP, Západ, Dargovských hrdinov, Sídlisko Ťahanovce, Nad jazerom a Sever,
ktoré majú zverené do správy pozemky od mesta a vykonávajú správu tohto poplatku v svojom
územnom obvode a na tento účel vydávajú svoje nariadenie.

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na ukladanie poplatkov za umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia na trhových miestach a za trvalé
parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a parkovanie vozidla na vyhradenom
priestore, ktoré upravujú osobitné nariadenia mesta1).

1)

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 45 o trhovom poriadku trhových miest.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 5 o státi, parkovaní a oznamovaní opustených
vozidiel na území mesta Košice v znení neskorších predpisov.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 31 o systéme plateného parkovania v znení
neskorších predpisov.

§2
Vymedzenie základného pojmu

Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia je najmä cesta, miestna komunikácia,
verejná účelová komunikácia, námestie, chodník, verejná zeleň a ostatné verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve mesta.

II. ČASŤ
UKLADANIE POPLATKOV
§3
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.
Poplatok sa neplatí tiež za predajné zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich
umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné
rozhodnutie.

§4
Poplatníci
Poplatok platia právnické osoby a fyzické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na účely
uvedené v § 1.

§5
Sadzba poplatku
Minimálna sadzba poplatku je stanovená nasledovne:
a) za umiestnenie ambulantného predajného zariadenia alebo zariadenia na poskytovanie
služieb a predajného stánku
1. na uliciach Hlavná, Alžbetina, Mlynská
7.- Sk/m2/deň
2. na ostatnom území mimo ulíc v prvom bode
b) za umiestnenie skládky
c) za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako 3 dni

5.- Sk/m2/deň
20.- Sk/m2/deň
5.- Sk/m2/deň

d) za umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, vrátane drobných zábavných a
športových akcií a pod.
1. do 150 m2 užívanej plochy
300.- Sk/deň
2. nad 150 m2 užívanej plochy
e) za umiestnenie stavebného zariadenia
f) za užívanie verejného priestranstva pri obnove pamiatkovo chránených
budov

500.- Sk/deň
10.- Sk/m2/deň
1.- Sk/m2/mesiac

g) za iné užívanie verejného priestranstva

10.- Sk/m2/deň.

§6
Správcom poplatku podľa tohto nariadenia je mesto Košice.

§7
Užívať verejné priestranstvo možno len na základe povolenia na užívanie verejného
priestranstva. O povolenie k užívaniu verejného priestranstva je povinnosť požiadať
najmenej päť dní vopred.

§8
Povolenie na užívanie verejného priestranstva vydáva správca poplatku. Povolenie
obsahuje okrem všeobecných náležitostí
a) presné vymedzenie verejného priestranstva, ktoré bude poplatník užívať s
uvedením výmery,
b) účel užívania,
c) dobu užívania,
d) výšku poplatku za m2 a za celú užívanú plochu,
e) spôsob platby - forma platby, splatnosť poplatku a pod.
f) podmienky užívania verejného priestranstva - napr. zabezpečenie čistoty, trasy
pre zásobovanie, spôsob zabezpečenia nočného kľudu a verejného poriadku,
povinnosti pri ukončení užívania verejného priestranstva a pod.

§9
Úhrada poplatku
(1) Poplatok sa platí spravidla formou mesačných záloh za príslušný mesiac
vopred v lehote určenej správcom v povolení. Poplatok je splatný naraz vopred ak
sa verejné priestranstvo bude užívať po dobu kratšiu ako 3 mesiace.
(2) Ak poplatník nezaplatí poplatok v lehote určenej v povolení alebo ak poplatok
nezaplatí v správnej výške, môže byť poplatok zvýšený až o 50 %.

(3) Tým nie sú dotknuté povinnosti uložené osobitnými predpismi2).

2)

Napr.:

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 59 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice.

§ 10
Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahuje osobitný predpis3).

3)

Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

III. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 11
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. 6. 2003.

JUDr. Zdenko TREBUĽA
primátor mesta Košice
Zverejnené: 07.05.2003
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