
Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU 

dňa :   13. 08. 2020               číslo :  4.  
 
 

 

4. Návrh VZN č. 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 15/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších VZN 

 

 

 

PREDKLADÁ : Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta  

SPRACOVALI : Ing. Barbora Žemličková, vedúca referátu miestnych daní 

                            JUDr. Jana Kľúčiková, referent exekúcií 

 

 

 

UZNESENIE MsZ č.  - ....../2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) a ustanovenia § 6 ods. 1 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

s poukazom na príslušné ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov 

 

 

schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 15/2015  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších VZN v predloženom znení. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) bez pripomienok 

 

 

b) s týmito pripomienkami 

 

 

 



Dôvodová správa: 

I. 

Dôležitou kompetenciou Mestského zastupiteľstva je uznášať sa na všeobecne záväzných 

nariadeniach (ďalej len „VZN“). Mestské zastupiteľstvo  môže vydávať VZN tak vo veciach 

územnej samosprávy (§ 6 ods. 1 zákona SNR  č. 369/1990 Zb.), ako aj vo veciach, v ktorých plní 

úlohy štátnej správy, ale v tomto prípade musí existovať splnomocnenie zo zákona (§ 6 ods. 2 

zákona SNR č. 369/1990 Zb.).  

 

Návrh VZN, o ktorom má Mestské zastupiteľstvo rokovať, musí byť zverejnený obvyklým 

spôsobom najmenej na dobu 15 dní pred jeho prerokovaním v MsZ. Počas vyvesenia začína plynúť 

10-dňová lehota, počas ktorej môžu tak fyzické, ako aj právnické osoby uplatniť pripomienky 

k návrhu VZN. Pripomienkou možno navrhnúť nový text, odporučiť úpravu textu (doplnenie, 

zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu). Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju 

predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú 

zdôvodnené (§ 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb.). Vyhodnotenie pripomienok uskutoční 

navrhovateľ VZN. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto 

pripomienku predložil, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov (§ 

6 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.). Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom 

MsZ najneskôr 3 dni pred rokovaním MsZ o návrhu VZN. 
 

II. 

 

Mesto Pezinok v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov môže ukladať okrem 

iného i daň za užívanie verejného priestranstva. V súčasne platnom znení Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 15/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 

stavebné odpady, v znení  VZN č. 8/2016 a VZN č. 9/2018, je v zmysle vyššie uvedeného zákona 

možné meniť obsah a najmä jeho účinnosť aj v priebehu kalendárneho roku, nakoľko v danom 

zákone nie je pre daň za užívanie verejného priestranstva určené zdaňovacie obdobie.  

 

V nadväznosti na uvedené predkladáme návrh VZN č. 9/2020 týkajúci sa časti dani za verejné 

priestranstvo, a to nasledovných ustanoveniach :  

1. vysvetlenie pojmu verejného priestranstva a osobitného užívania verejného priestranstva - § 12; 

2. náležitosti oznamovacej povinnosti –  uvedenie všetkých požadovaných údajov v zmysle 

dotknutého zákona v prílohe z dôvodu  zjednotenia údajov a dostupnosti pre verejnosť - § 15 

3. upravenie podmienok pre zníženie daňovníka od dane za užívanie verejného priestranstva na 

účely poskytovania reštauračných služieb – v § 16  

 

 

Odôvodnenie jednotlivých zmien: 
 

Bod  1.  

 

Prehľadnejšie vysvetlenie pojmu verejného priestranstva a osobitného užívania verejného 

priestranstva,  na ktorom mieni daňovník realizovať svoj zámer osobitného užívania verejného 

priestranstva. 

 

Pôvodné znenie § 12 :  

§ 12 

Predmet dane 
 

(1)  Verejným  priestranstvom  pre  účely  tohto VZN  sú  verejnosti prístupné pozemky vo    



vlastníctve  mesta, najmä  cesty,  miestne  komunikácie, spevnené  plochy,   chodníky,   

trhovisko, verejná  zeleň v meste, okrem tých pozemkov, ktoré mesto prenajalo podľa 

osobitných predpisov. 

 

(2)  Užívanie ciest a miestnych komunikácií iným  ako  obvyklým spôsobom  alebo užívanie na   

iné  účely,  než  na   ktoré  sú   cesty  a  miestne  komunikácie  určené,   je   podľa  osobitného  

predpisu  zvláštne   užívanie    komunikácie.  Pre  zvláštne  užívanie  ciest  a  miestnych  

komunikácií  platí  zákon  č. 135/1961 Zb.  o pozemných  komunikáciách  v znení  neskorších  

predpisov. Na zvláštne užívanie ciest  a  miestnych  komunikácií je potrebné povolenie 

príslušného cestného správneho orgánu. 

 

(3) Osobitným   užívaním  verejného  priestranstva   sa  rozumie   umiestnenie   zariadenia 

slúžiaceho na  poskytovanie  služieb,  umiestnenie  stavebného  zariadenia,  predajného  

zariadenia,  reklamného  alebo   propagačného  zariadenia,  umiestnenie  sedenia   na 

reštauračné  účely,  ambulantný  predaj, zariadenia   cirkusu,   zariadenia   lunaparku   a  iných   

atrakcií,  umiestnenie  skládky,  trvalé parkovanie  vozidla  mimo stráženého parkoviska 

a podobne. 
 

 

Navrhované znenie § 12 : 
 

§ 12 

Predmet dane 

 

(1) Verejným  priestranstvom pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú verejnosti 

prístupné pozemky vo vlastníctve mesta, najmä cesty, miestne komunikácie, účelové 

komunikácie, chodníky, spevnené plochy, odstavné plochy, parkoviská, verejná zeleň. 

 

(2) Verejným priestranstvom sú všetky ulice na území mesta, určené samostatným VZN o určení 

názvov ulíc v meste Pezinok. Z týchto ulíc tvoria centrum mesta nasledovné ulice : Radničné 

námestie, M. R. Štefánika, Holubyho, Potočná, Farská, Fortna, Kollárova, Meisslova, 

Mladoboleslavská, Kupeckého, Moyzesova, Jesenského a Zámocký park. 

      

(3) Užívanie ciest, miestnych komunikácií a  účelových komunikácií iným ako obvyklým 

spôsobom alebo užívanie na iné účely, než na ktoré sú  určené, je podľa osobitného predpisu 

zvláštne užívanie komunikácie. Pre zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií  platí zákon 

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Na zvláštne 

užívanie ciest a miestnych komunikácií je potrebné povolenie príslušného cestného správneho 

orgánu. 

 

(4) Osobitným  užívaním verejného priestranstva  sa  rozumie užívanie  na iné účely, než na ktoré je 

verejné priestranstvo určené. Takým užívaním je najmä umiestnenie zariadenia slúžiaceho na   

poskytovanie   služieb   vrátane   exteriérového   sedenia, umiestnenie stavebného zariadenia 

a stavebného materiálu pri stavebných a rekonštrukčných prácach stavieb, predajné zariadenia, 

zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku  a iných atrakcií, umiestnenie    skládky,   umiestnenie  

reklamného zariadenia, užívanie verejného priestranstva za účelom vykonávania 

rozkopávkových prác, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. 
 

 

Bod  2.  

 

V ustanovení týkajúcom sa Oznamovacej povinnosti navrhujeme nové tlačivo – Oznámenie 

vzniku/zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva  z dôvodu  zjednotenia 



potrebných  údajov a pre jednoduchšiu komunikáciu s daňovníkom, ktorý mieni oznámiť svoj 

zámer osobitného užívania verejného priestranstva. (Viď príloha č. 5 tohto VZN). 

 

Pôvodné znenie § 15 :  

§ 15 

Oznamovacia povinnosť 

 

(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 

a požiadať o súhlas k takémuto užívaniu Mesto, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 

Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za neoprávnené užívanie verejného priestranstva. 

Za neoprávnené užívanie verejného priestranstva sa považuje aj užívanie verejného 

priestranstva po zrušení rozhodnutia, ktorým bolo povolené alebo uplynutím doby, na ktorú sa 

užívanie verejného priestranstva povolilo. 

(2) V oznámení musí byť špecifikované verejné priestranstvo, ktoré chce daňovník užívať, najmä 

jeho výmera, účel užívania a doba užívania. 

(3) Oznámenie musí ďalej obsahovať identifikačné údaje daňovníka, t.j. meno, priezvisko, dátum 

narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, ak je daňovníkom fyzická osoba; 

názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, meno a priezvisko 

štatutárneho zástupcu právnickej osoby, ak je daňovníkom právnická osoba alebo podnikateľ. 

(4) Daňovník je povinný oznámiť, že užívanie verejného priestranstva sa skončilo, zariadenie bolo 

odstránené a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. 

 
 

 

Navrhované znenie § 15 : 

 

§ 15 

Oznamovacia povinnosť 

 

(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi 

dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia 

osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania 

verejného priestranstva. Nesplnenie si povinnosti sa považuje za neoprávnené užívanie 

verejného priestranstva. Za neoprávnené užívanie verejného priestranstva sa považuje aj 

užívanie verejného priestranstva po zrušení rozhodnutia, ktorým bolo povolené alebo uplynutím 

doby, na ktorú sa užívanie verejného priestranstva povolilo. 

 

(2) Oznámenie podľa odseku 1 podá daňovník písomne na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 5 tohto 

VZN. 

 

(3) Ak daňová povinnosť zanikne a verejné priestranstvo je uvedené do pôvodného stavu, daňovník 

oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti na tlačive, 

ktoré tvorí prílohu č. 5 tohto nariadenia. Správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce 

dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník 

v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

 

 

 
Bod  3.  

 

Na základe úlohy v zmysle Uznesenia MsZ č. 1-77/2020 zo dňa 25. 06. 2020  bolo mestu uložené 



pripraviť spôsob ako kompenzovať nájom a záber verejného priestranstva na prevádzky počas 

sezóny 2020. Najmä v súvislosti z dôvodu ochorenia COVID-19 boli vládou prijaté opatrenia, ktoré 

mali dosah na všetky prevádzky na území mesta, nakoľko nebolo možné vykonávať podnikateľskú 

činnosť alebo bola obmedzená ich podnikateľská činnosť.  

 

 

Do pôvodného znenia ustanovenia § 16 Oslobodenie dane sa dopĺňa text „a zníženie dane“ . 

 

Zo strany mesta sa navrhuje, aby bola sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na účely 

poskytovania reštauračných služieb znížená o 100% za obdobie od účinnosti tohto VZN až do 30. 

06. 2021. 

 

Navrhované znenie § 16 ods. 2:  
 

(2)  Zníženie dane:  

V období od účinnosti tohto VZN do 30.06.2021 sa sadzba dane za užívanie verejného priestranstva 

na účely poskytovania reštauračných služieb (§12a ods. 5 VZN) znižuje o 100 %, za predpokladu, 

že 

1. daňovník oznámil svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva do dňa nadobudnutia 

účinnosti tohto VZN alebo 

2. daňovník opätovne oznámi svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva po 

nadobudnutí účinnosti tohto VZN a výmera užívaného verejného priestranstva v m
2
 neprekročí 

výmeru o ktorú žiadal podľa bodu 1. 

     V opačnom prípade sa pre vyrubenie dane použije sadzba podľa § 12a ods. 5 VZN.  

 

 

Bod  4.  

 

V predloženom návrhu VZN sa uvádza, že toto VZN nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.  

 

Ustanovenie  § 6 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov pripúšťa, ak je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom, že možno v nariadení 

výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.  

 

V nadväznosti na skutočnosť, že jednotlivé prevádzky  v záujme svojho prežitia v prevádzkach 

sídliacich v nájomných priestoroch mesta požiadali o pomoc ako vedenie mesta, tak i Mestské 

zastupiteľstvo Pezinok ešte v júni tohto roku a situácia sa v oblasti príjmov z činnosti prevádzok 

medzičasom výrazne nezlepšila, dá sa predpokladať, že každý deň  je prospešný pre činnosť 

prevádzky.  

 

Z tohto dôvodu navrhujeme účinnosť Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2020, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 15/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších VZN, dňom jeho vyhlásenia.  

  

 

 

 

Príloha : VZN č. 9/2020 
  

 

Správu spracovali: Ing. Barbora Žemličková, JUD. Jana Kľúčiková 

 

 



 

 

 
 

Mesto Pezinok 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 9/2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

v znení neskorších VZN 

  

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) a ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenia § 30 až § 36 zákona č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), sa dňa 13.08.2020 uznieslo na tomto 

všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“): 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Týmto VZN sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2015 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení VZN č. 8/2016 a VZN 

č. 9/2018 v jednotlivých ustanoveniach nariadenia za verejné priestranstvo. 

 

 

§ 2 

Predmet úpravy 

 

1. Mení sa § 12 Predmet dane, ktorý bude znieť: 

 

 

§ 12 

Predmet dane 

 

(1) Verejným  priestranstvom pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú verejnosti 

prístupné pozemky vo vlastníctve mesta, najmä cesty, miestne komunikácie, účelové 

komunikácie, chodníky, spevnené plochy, odstavné plochy, parkoviská, verejná zeleň. 

 

(2) Verejným priestranstvom sú všetky ulice na území mesta, určené samostatným VZN o určení 

názvov ulíc v meste Pezinok. Z týchto ulíc tvoria centrum mesta nasledovné ulice : Radničné 

námestie, M. R. Štefánika, Holubyho, Potočná, Farská, Fortna, Kollárova, Meisslova, 

Mladoboleslavská, Kupeckého, Moyzesova, Jesenského a Zámocký park. 

      

(3) Užívanie ciest, miestnych komunikácií a  účelových komunikácií iným ako obvyklým 

spôsobom alebo užívanie na iné účely, než na ktoré sú  určené, je podľa osobitného predpisu 

zvláštne užívanie komunikácie. Pre zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií  platí zákon 

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Na zvláštne 



užívanie ciest a miestnych komunikácií je potrebné povolenie príslušného cestného správneho 

orgánu. 

 

(4) Osobitným  užívaním verejného priestranstva  sa  rozumie užívanie  na iné účely, než na ktoré je 

verejné priestranstvo určené. Takým užívaním je najmä umiestnenie zariadenia slúžiaceho na   

poskytovanie   služieb   vrátane   exteriérového   sedenia, umiestnenie stavebného zariadenia 

a stavebného materiálu pri stavebných a rekonštrukčných prácach stavieb, predajné zariadenia, 

zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku  a iných atrakcií, umiestnenie    skládky,   umiestnenie  

reklamného zariadenia, užívanie verejného priestranstva za účelom vykonávania 

rozkopávkových prác, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. 

 

2. Mení sa § 15 Oznamovacia povinnosť, ktorý bude znieť: 

 

§ 15 

Oznamovacia povinnosť 

 

(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi 

dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia 

osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania 

verejného priestranstva. Nesplnenie si povinnosti sa považuje za neoprávnené užívanie 

verejného priestranstva. Za neoprávnené užívanie verejného priestranstva sa považuje aj 

užívanie verejného priestranstva po zrušení rozhodnutia, ktorým bolo povolené alebo uplynutím 

doby, na ktorú sa užívanie verejného priestranstva povolilo. 

 

(2) Oznámenie podľa odseku 1 podá daňovník písomne na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 5 tohto 

VZN. 

 

(3) Ak daňová povinnosť zanikne a verejné priestranstvo je uvedené do pôvodného stavu, daňovník 

oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti na tlačive, 

ktoré tvorí prílohu č. 5 tohto nariadenia. Správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce 

dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník 

v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

 

 

3. V § 16  Oslobodenie od dane,  sa  v názve  dopĺňa text „a zníženie dane“ a ďalej sa dopĺňa  

    odsek  2.  

 

    Celý § 16 bude znieť: 

 

§ 16 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

(1) Od platenia dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené: 

1. verejné, kultúrne a športové podujatia organizované a spoluorganizované Mestom bez 

vstupného alebo tie, pri ktorých je celý výťažok zo vstupného poukázaný na charitatívne 

a verejnoprospešné účely;  

2. propagácie podujatí alebo vykonávanie činností pre potreby Mesta, ak toto VZN nestanoví 

inak.  

 

(2)  Zníženie dane:  

V období od účinnosti tohto VZN do 30.06.2021 sa sadzba dane za užívanie verejného 

priestranstva na účely poskytovania reštauračných služieb (§12a ods. 5 VZN) znižuje o 100 %, 



za predpokladu, že 

1. daňovník oznámil svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva do dňa 

nadobudnutia účinnosti tohto VZN alebo 

2. daňovník opätovne oznámi svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva po 

nadobudnutí účinnosti tohto VZN a výmera užívaného verejného priestranstva v m
2
 

neprekročí výmeru o ktorú žiadal podľa bodu 1. 

V opačnom prípade sa pre vyrubenie dane použije sadzba podľa § 12a ods. 5 VZN.  

 

  

§ 3 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta www.pezinok.sk 

v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 

(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia na úradnej tabuli Mesta Pezinok. 

Vyhlásenie sa vykoná vyvesením VZN nasledujúci deň po rokovaní MsZ o návrhu VZN. Skorší 

začiatok účinnosti VZN sa odôvodňuje naliehavým verejným záujmom. 

 

(3) Po vyvesení na úradnej tabuli Mesta Pezinok po dobu 15 dní bude VZN prístupné na Mestskom 

úrade v Pezinku. 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

  Ing. arch. Igor Hianik 

primátor Mesta Pezinok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pezinok.sk/


       Príloha č. 5 k VZN č. 
15/2015 v z.n.p. 

 
Mesto Pezinok,                                                       

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Oznámenie vzniku* zániku* daňovej povinnosti 

za užívanie verejného priestranstva 

podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov a všeobecne záväzného nariadenia Mesta Pezinok  č. 9/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov na území mesta Pezinok  

Meno a priezvisko fyzickej osoby*: 
.......................................................................................................................................................................................................... 

Obchodné meno právnickej osoby*:  

.......................................................................................................................................................................................................... 

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby*: 
.......................................................................................................................................................................................................... 

Sídlo právnickej osoby*: .................................................................................................................................................................. 

Rodné číslo fyzickej osoby*: ........................................................................................................................................................... 

IČO právnickej osoby*: .................................................................................................................................................................... 

Názov a adresa prevádzky*: ........................................................................................................................................................... 

 
Telefón/fax/e-mail: .......................................................................................................................................................................... 

Číslo rozhodnutia, ktorým bolo užívanie verejného priestranstva povolené, alebo súhlasu správcu   

 

verejného priestranstva:.................................................................................................................................................................. 

Účel užívania verejného priestranstva: ........................................................................................................................................... 

Miesto užívania verejného priestranstva : ........................................................................................................................................ 

Skutočná doba užívania verejného priestranstva od: .....................................         do: ......... ...  ..... .............................................. 

Skutočná výmera v m2: ................................................................................................................................................................... 

 

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v ohlásení sú pravdivé a správne a som si vedomý právnych následkov nepravdivého alebo neúplného 

oznámenia. 

 

Pezinok, dňa  .....................                                                                    ..........................  .................  ...................................................  
   podpis a pečiatka daňovníka 

*čo sa nehodí, preškrtnite 

 



 

 

Osobné údaje daňovníka sú v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov predmetom daňového tajomstva a môžu byť spracované výlučne na účely daňového konania. 

 

Beriem na vedomie spracovanie mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho prílohách v informačnom systéme 

prevádzkovateľa: Mesta Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, IČO: 00305022, pre účely miestnej dane za užívanie verejného 

priestranstva. Právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný zákon. Doba poskytnutia tohto súhlasu je 10 rokov. Som si 

vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á práva požadovať od prevádzkovateľa 

prístup k osobným údajom týkajúcich sa mojej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve 

na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov a 

práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmysle vzoru uverejneného na 

webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR. Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách 

poskytol/poskytla sú pravdivé. Zároveň som bol  informovaný o kontaktných údajoch na zodpovedné osoby prevádzkovateľa. 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov (číslo telefónu, faxu, email)(1) 

 

Podpis    .........................................................              

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

(1)   vyplní len fyzická osoba v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


