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MESTO TURČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice
Tel. +421 ..f34906013, Fax: +421434922667, E-mail: prednosfa@turcianskefep/ice.sk
www.turciansketeplice.sk
V Turčianskych Tepliciach
dňa 05.02.2014

Značka: 1/2014
Vybavuje: Ing. Marek ĎORDÍK

ROZHODNUTIE
Primátor Mesta Turčianske Teplice v zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. e) zákona SNR číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov apodľa ustanovenia § 34a ods. 2
zák. Č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zák. 56312009 Z.z. o správe daní a poplatkov vo
veci písomnej žiadosti Consumer finance holding a.s., IČO: 359 23 130, so sídlom Hlavné
námestie 12, 060 01 KEŽMAROK o vydanie súhlasu s užívaním verejného priestranstva,
rozhodol takto :
Mesto Turčianske Teplice vyrubuje daň za užívanie
verejného priestranstva v Turčianskych Tepliciach na Pešej zóne mesta
nachádzajúcej sa na ulici Slovenského národného povstania
pred Mestským úradom Turčianske Teplice
o výmere 12 m2
za účelom reklamy - promo akcie
pre Consumer finance holding a.s., IČO: 35923 130, so sídlom Hlavné námestie 12,06001
KEŽMAROK (ďalej len "žiadatel"')
dňa: 13.02.2014
v čase od 09:00 do 16:00
na pozemku C-KN parcela číslo 102/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8.368 m2
zapísanom v liste vlastníctva číslo 1721 v katastrálnom území TURČIANSKE TEPLICE
v sume € 39,60.
Daň za užívanie verejného priestranstva je žiadateľ povinný uhradiť na účet správcu dane
č. 7000446688/8180,
vedený v Štátnej pokladnici, konštantný symbol: 3718, alebo
v hotovosti zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby na daň,
v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Odôvodnenie:
Žiadateľ doručil dňa 04.02.2014 správcovi dane písomnú žiadosť o udelenie súhlasu na užívanie
verejného priestranstva opísaného vo výroku tohto rozhodnutia a to za účelom reklamy - promo
akcie.
V zmysle ustanovenia § 13 Všeobecne záväzného nariadenia Č. 412012 o miestnych daniach zo
dňa 13.12.2012 v platnom znení (ďalej len "VZN o miestnych daniach") C-KN parcela číslo
102/4 sa považuje za verejné priestranstvo, a tým pádom jej užívanie je predmetom dane za
užívanie verejného priestranstva.
Podľa § 34a ods. 2 zákona o miestnych daniach "Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň
vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí."
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Podľa ustanovenia § 14 ods. 5 VZN o miestnych daniach je určená sadzba dane za využívanie
verejného priestranstva
za účelom reklamy 3,30 € deň/m2. Žiadateľovi sa na základe jeho
žiadosti za prenajatý priestor vyrubuje celková suma 39,60 € /3,30 € x 12 m2/ za využívanie
verejného priestranstva v uvedenom termíne,

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 72 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009
Z.z. v znení neskorších predpisov podať odvolanie písomne alebo ústne do zápisnice v
lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia u správcu dane Mesto Turčianske Teplice. Včas
podané odvolanie má podľa ustanovenia § 72 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení
neskorších predpisov odkladný účinok. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je
možné podať voči právoplatnému
rozhodnutiu v lehote 2-och mesiacov návrh na jeho
preskúmanie
súdom v zmysle ustanovení §-ov 247 a nasl. zák. č. 99/1963 Zb. v znení
neskorších predpisov.
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Rozhodnutie sa doručí:
l. Client& Partner BusinessDevelopment,
2. ala
tel. č.:
043/4906013

FAX:
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