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Mesto Turčianske Teplice podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva
v

,

••

,

VSEOBECNE ZAVAZNE NARIADENIE
ktorým sa mení a dopÍňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Turčianske
Teplice č. 6/2015 o miestnych daniach o podmienkach určovania a
vyberania miestnych daní na území mesta Turčianske Teplice
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle§ 6 ods. 4
zákona č. 3 69/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa
Zverejnené na internetovej stránke mesta dňa
Dátum začiatku pripomienkového konania
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania

29.1.2019
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29.1 .2019
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Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Mesto Turčianske Teplice, Partizánska 413/1 , 0 39 01 Turčianske
Teplice, resp. do podateľne MsÚ
- elektronicky na adresu: prednosta@turciansketeplice.sk
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
mesta Turčianske Teplice
č. 1/2019
zo dňa 14. februára 2019
ktorým sa mení a dopÍňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Turčianske Teplice
č. 6/2015 zo dňa 15.12.2015 o miestnych daniach
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní
na území mesta Turčianske Teplice

Mestské zastupiteľstvo v Turčianskych Tepliciach podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadené v znení neskorších predpisov a podľa zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo
Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Turčianske Teplice č. 6/2015 zo dňa 15.12.2015 sa mení
a dopÍňa takto:
1. § 13 sa mení a vrátane nadpisu znie:
§1 3
Predmet dane
1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva, pričom za verejné priestranstvo sa považujú nasledovné pozemky, parcely
číslo:
a) C-KN 2/9, C-KN 10711, C-KN 108/2, C-KN 109, C-KN 11Oli, C-KN 110/2, C-KN
11211, E-KN62, C-KN 1383/173, C-KN986/J (E-KN1-359/301), E-KN 2-693/1, C
KN 189/29, C-KN1170/1, C-KN 158/1, C-KN158/2, C-KN159/3, C-KN663/1, C
KN 663/18, C-KN 76/1, C-KN 1383/1, C-KN 102/4, C-KN 450, C-KN 396, C-KN
995/1, C-KN1011/34, C-KN1437 v kú. Turčianske Teplice
b) E-KN652/1, E-KN 638/1, C-KN501/9 v k ú. Dolná Štubňa
c) E-KN259, E-KN122, E-KN30/301, E-KN 162 v k.ú. Diviaky
d) E-KN 42/102, C-KN304/43, C-KN30/7, E-KN1-7/100 v kú. Turčiansky Michal
2)

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho
na predaj výrobkov predajného zariadenia, umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb a prezentačné akcie, umiestnenie zariadenia na kultúrne, športové
a iné podujatia, umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
umiestnenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia, ktoré nie je reklamnou
stavbou, umiestnenie zariadenia na stavebné a údržbárske práce, umiestnenie skl.ádky,
trvalého parkovania vozidla.

3)

Za trvalé parkovanie sa považuje vyhradené parkovacie miesto alebo užívanie verejného
priestranstva na súvislé státie motorového vozidla, vraku vozidla, prívesného vozíka,
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obytného prívesu, vozidla po odhlásení z evidencie motorových vozidiel na tom istom mieste
verejného priestranstva po dobu viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní. Na účely trvalého
parkovania sa vyhradzujú nasledovné parcely: C-KN 158/1, C-KN 102/4, C-KN 450, C-KN
663/1 v k ú. Turčianske Teplice.

2. V§ 14 sa mení odsek 5 a znie:
5) Za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na predaj výrobkov, umiestnenie zariadenia na
poskytovanie služieb a prezentačné akcie (predvádzanie áut, rôznych produktov a
výrobkov) za každý deň/m2
3,30€

3. V§ 14 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
6) Za umiestnenie prenosného informačného, reklamného a propagačného zariadenia,
ktoré nie je reklamnou stavbou (reklamný „A" stojany) za každý (aj začatý)
�ň/m2
1,00€
7) Za využívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania za každý (aj
začatý) deň/m2
O, 1 O€

Čl. II

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Turčianske Teplice sa uznieslo mestské
zastupiteľstvo mesta Turčianske Teplice na svojom zasadnutí dňa 14.2.2019.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 5.3.2019.
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