
OBEC SEČ 

Doplnok č.1 

K VZN č.4/2015 

o miestnych daniach v znení neskorších predpisov 

Obec Seč 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/ 2015 

 

   Obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 

ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2,3,4 a 7, § 98b  ods. 5, § 99e ods. 9 a 103 ods. 5 zákona 

č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach v znení neskorších predpisov 

sa uznieslo na tomto 
 

Doplnku č. 1 
Všeobecne záväzného nariadenia 
č. 4/2015 
o miestnych daniach v znení neskorších predpisov v obci Seč a to v 

 

 
Čl. 15 

Sadzba dane 

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je za každý aj začatý  m2 osobitne užívaného verejného 

priestranstva a každý aj začatý deň      

a) ambulantný predaj na stoloch, pultoch a iných prenosných zariadeniach 0,66 € sa mení   na 1€ 
b) ambulantný predaj z osobných a nákladných automobilov        0,66 € sa mení   na 1€ 
c) ambulantný predaj v mobilných stánkoch, poskytovanie služieb       0,66 € sa mení   na 1€ 
d) umiestnenie cirkusu, lunaparku, kolotoča a iných atrakcií        0,66 € sa mení   na 1€ 
e) za záber verejného priestranstva počas trvania stavebného povolenia 
     alebo stavebných prác povolených obcou          0,66 € sa mení   na 1€ 

f) za skládku: tuhého paliva            0,66 € sa mení   na 1€ 

                         ostatné druhy materiálu           0,66 € sa mení   na 1€ 

 g) za stavbárske lešenie a iné konštrukcie          0,66 € sa mení   na 1€ 

 h)  vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkoviska 

      pre jedno vozidlo sa určuje paušálna ročná daň             30 € sa mení na 50€ 



Záverečné ustanovenie 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč, schválilo doplnok č. 1 VZN č.4/2015 o miestnych daniach  
v znení neskorších predpisov v čl.15 dňa   

Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019. 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Anton Vrecko 

                                                                               starosta obce 

NÁVRH 

- zverejnené 16.11.2018 

- schválené  


