
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 627 

prijatým na svojom 9. mimoriadnom rokovaní dňa 7. decembra 2004 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 

ustanovuje: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice 

č. 70 
o dani za užívanie verejného priestranstva  

 

I. ČASŤ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

       § 1 

       Predmet a pôsobnosť 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") upravuje podmienky 

vyberania miestnej dane za osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie 

umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného 

zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, 

umiestnenie skládky a pod. (ďalej len "dane z verejného priestranstva") na území mesta 

Košice.  

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na vyberanie dane z verejného priestranstva za 

umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia na 

trhových miestach a za trvalé parkovanie mimo stráženého parkoviska a parkovanie vozidla 

na vyhradenom priestore, ktoré upravujú osobitné nariadenia mesta1).  

 

§ 2 
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.  

 
1) VZN č. 45 Trhový poriadok trhových miest, VZN č. 68 o dani za užívanie verejného priestranstva na 

dočasné parkovanie v zóne plateného parkovania a vyhradených parkovacích miestach (nariadenie o platenom 

parkovaní)  

 

II. ČASŤ 

UKLADANIE DANE  

§ 3 

(1) Daň z verejného priestranstva za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom 

priestranstve bez vstupného alebo za akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a 

verejnoprospešné účely môže správca dane na žiadosť daňovníka odpustiť.  



(2) Daň z verejného priestranstva sa neplatí za predajné zariadenia určené na poskytovanie 

služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo 

kolaudačné rozhodnutie.  

§ 4 

Daňovník  
Daň z verejného priestranstva platí právnická osoba a fyzická osoba, ktorá užíva verejné 

priestranstvo na účely uvedené v § 1.  

§ 5 

Základ dane a sadzba dane 
(1) Základom dane z verejného priestranstva je výmera užívaného priestranstva v m2.  

(2) Sadzba dane z verejného priestranstva je za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň  

a) za umiestnenie ambulantného predajného zariadenia alebo zariadenia na poskytovanie 

služieb a predajného stánku 

 
1. na ulici Hlavná, Alžbetina, Mlynská  10,- Sk, 

 
2. na ostatnom území mimo ulíc v prvom bode    5,- Sk, 

b) za umiestnenie skládky  20,- Sk, 

c) za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako 3 dni    5,- Sk, 

d) za umiestnenie stavebného zariadenia  10,- Sk, 

e) za iné užívanie verejného priestranstva  10,- Sk. 

(3) Sadzba dane z verejného priestranstva za umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných 

atrakcií, vrátane drobných zábavných a športových akcií a pod. je za deň  

1. do 150 m2 užívacej plochy  300,- Sk.  

2. nad 150 m2 užívacej plochy  500,- Sk. 

(4) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva pri obnove pamiatkovo chránených 

budov je 1,- Sk za každý aj začatý m2 a každý aj začatý mesiac.  

 

§ 6 
Správcom dane z verejného priestranstva je mesto Košice.  

 

§ 7 
Užívať verejné priestranstvo možno len na základe povolenia na užívanie verejného 

priestranstva. Daňovník je povinný požiadať o povolenie na užívanie verejného 

priestranstva spravidla päť dní vopred.  

 

§ 8 
Povolenie na užívanie verejného priestranstva vydáva správca dane. Povolenie obsahuje 

okrem všeobecných náležitostí  

a) presné vymedzenie verejného priestranstva, ktoré bude daňovník užívať s uvedením 

výmery, 

b) účel užívania, 

c) doba užívania, 

d) výšku dane za m2 a za celú užívané plochu,  

e) spôsob platby a pod. 

f) podmienky užívania verejného priestranstva - napr. zabezpečenie čistoty, trasy pre 

zásobovanie, spôsob zabezpečenia nočného kľudu a verejného priestranstva, povinnosti 

pri ukončení užívania verejného priestranstva a pod. 

 

 



§ 9 

Splatnosť dane 
(1) Daň z verejného priestranstva sa platí spravidla mesačnými splátkami vopred v lehote 

určenej správcom v povolení.  

(2) Daň z verejného priestranstva je splatná naraz vopred, ak sa verejné priestranstvo bude 

užívať po dobu kratšiu ako 3 mesiace.  

 

III. ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

§ 10 

Spoločné ustanovenie 

Veci neupravené týmto nariadením sa riadia osobitnými predpismi 2).  

 

§ 11  

Zrušovacie ustanovenie 
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice č. 63 o miestnom poplatku za 

užívanie verejného priestranstva schválené uznesením MZ č. 68/2003.  

 

§ 12 

Účinnosť 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.  

 

 

JUDr. Zdenko TREBUĽA 

primátor mesta Košice 

 

 

 

 

Zverejnené: 10.12.2004  

Účinné: 01.01.2005  

 

 
2) Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady  
 


