MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHO M

MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR:

8. schôdza

dňa:

14.5.2020

MsZ:

8. zasadanie

dňa:

26.5.2020

Názov materiálu: Návrh na schválenie Dodatku č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto
nad Váhom č. 9/2016 o miestnych daniach.
Dôvodová správa:
V reakcii na celospoločenskú situáciu v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej
republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020,
núdzového stavu na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením Vlády Slovenskej
republiky č. 114 z 15.03.2020, pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie a na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu
a jeho prijatých opatrení, boli prevádzky obchodov a služieb (definované opatrením UVZ SR) zatvorené,
resp. v súčasnosti sú prevádzkované v obmedzenom režime, za dodržania všetkých hygienických
a epidemiologických opatrení, ktoré napomáhajú zabráneniu šírenia ochorenia Covid-19. Tento stav prináša
obyvateľstvu, mestám i podnikateľským subjektom nemalé finančné výpadky tržieb, ktorými pokrývajú
svoje prevádzkové a ostatné náklady. Mesto Nové mesto nad Váhom si je vedomé svojej právomoci a
ekonomickej stabilite získanej dobrým hospodárením, preto sa rozhodlo dotknutým podnikateľským
subjektom za účelom pomoci a oživenia priestranstiev, poplatok za užívanie verejného priestranstva
v období od 1.5 do 30.9.2020 odpustiť.
Účinnosť Dodatku sa navrhuje v súlade s ustanovením § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. Naliehavý verejný
záujem je daný súčasným stavom a naliehavosťou pomoci pre dotknuté subjekty.
Návrh uznesenia :
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. ............/2020-MsZ
schvaľuje
Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č. 6/2016 o miestnom
poplatku.
Meno spracovateľa:

Ing.František Mašlonka

Funkcia:

Zástupca primátora

Meno
predkladateľa:
Funkcia:

Podpis predkladateľa:

Ing. František Mašlonka
Zástupca primátora

MESTO N OVÉ MESTO NAD VÁHOM

Dodatok č.2
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom
č. 9/2016 o miestnych daniach

V Novom Meste nad Váhom 4.5.2020
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Dodatok č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č. 9 2016 o miestnych daniach
Mestské zastupiteľstvo mesta Nové Mesto nad Váhom podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 zákona SNR 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 v znení neskorších predpisov,
sa uznieslo na tomto Dodatku č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 9 /2016 o miestnych daniach (ďalej
len „VZN“):
§1
Predmet úpravy
Týmto Dodatkom č.2 sa VZN mení nasledovne:
1. V § 22 Daň za užívanie verejného priestranstva sa v ods. 6 písm. c) mení a znie takto:
c) za umiestnenie vonkajšieho letného sedenia
a. v období od 1.5. do 30.9. na:
 Námestí slobody a na uliciach: Čsl. armády, Gábriša, Haškova, Komenského, Palkovičova
a Weisseho:
pre cukrárne ..............................................
0,15 € za m2 a deň
pre ostatné prevádzky .................................
0,25 € za m2 a deň
 ostatnom území mesta pre všetky prevádzky
0,10 € za m2 a deň.
b. v ostatnom období roka, t.j. od 1.1. do 30.4. a od 1.10. do 31.12. pre všetky prevádzky na celom
území mesta 0,07 € za m2 a deň.
2. Za bod 7 sa dopĺňa nový bod 8, ktorý znie takto:
8. Od sadzby dane určenej podľa § 22 ods. 6 písm. c), časť a., je v období od 1.5.2020 do 30.9.2020
daňovník oslobodený.
§ 2
Spoločné ustanovenia
Tento Dodatok č.2 k VZN, bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva mesta č. x/2020-MsZ dňa
26.5.2020 a nadobúda účinnosť dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 4.5.2020

Ing. Jozef T r s t e n s k ý
primátor mesta
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