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VZN nadobúda účinnosť dňa 10. 05. 2019

Mesto Nová Dubnica na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a 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
právnych predpisov v y d á v a toto
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2019
o doplnení a zmene Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2018
o miestnych daniach na území mesta Nová Dubnica
(ďalej len nariadenie)
Nariadenie sa mení a dopĺňa nasledovne:
Článok 8, bod 7 – vypúšťa sa doterajšie znenie a nahrádza novým, ktoré znie:
7. Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného
priestranstva správcovi
dane na tlačive „Oznámenie o užívaní verejného
priestranstva“ (príloha č. 1) spolu s jeho prílohami, ktorými je situačná schéma návrhu
umiestnenia zariadení na jednotlivých typoch verejného priestranstva, zjednodušená
pasportizácia – fotodokumentácia aktuálneho stavu pred zabratím verejného
priestranstva, súhlas vlastníka pozemku navrhovaného zaujatia verejného priestranstva
alebo fotokópia právoplatného stavebného povolenia.
Článok 8, bod 8 – vypúšťa sa doterajšie znenie a nahrádza novým, ktoré znie:
8. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane
do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, 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.
Článok 8, bod 9 – vypúšťa sa doterajšie znenie a nahrádza novým, ktoré znie:
9. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom ukončenia osobitného užívania verejného priestranstva. Daňovník
je tiež
povinný ohlásiť do 3 pracovných dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať
vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný písomne
oznámiť
ukončenie užívania verejného priestranstva na tlačive, ktoré tvorí
prílohu č. 2.

Článok 8, bod 10 znie:
Splatnosť dane sa stanovuje nasledovne:
a) jednorazovo v hotovosti do pokladne mestského úradu, alebo bankovým prevodom
pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku
poplatkovej povinnosti na Mestskom úrade v Novej Dubnici,
b) pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní v splátkach, pričom prvá
splátka je v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
a ďalšie splátky v lehote splatnosti splátok určených v rozhodnutí.

Záverečné ustanovenia
1. Nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici č. 17 dňa
17. 04. 2019.
2. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici.
3. Nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.
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