

Dôvodová správa
k návrhu dodatku č. 1 všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2008,
ktorým sa určuje trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území mesta Spišská Nová Ves


	Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 25. 9. 2008 schválilo Všeobecne záväzne nariadenie č. 2/2008, ktorým sa určuje trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Spišská Nová Ves.
	Siedma časť tohto nariadenia určuje spôsob vyberania miestnych daní a poplatkov. V ods. 2 písm. a) a b) je uvedený sadzobník miestnych daní  a poplatkov, pričom pod písm. b) sú miestne dane, ktoré sa vyberajú aj podľa § 13 ods. 1 a VZN o miestnych daniach. 
	Keďže medzi ustanoveniami týchto dvoch nariadení vznikajú rozdiely  v sadzbe miestnej dane za užívanie verejného priestranstva na rovnaký účel, navrhujeme tieto ustanovenia zosúladiť a sadzobník miestnych daní za zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb, predajné zariadenia a pod., ponechať len vo VZN o miestnych daniach (predkladané každoročne finančným oddelením MsÚ) s tým, že toto ustanovenie vo VZN č. 2/2008 sa zmení podľa znenia uvedeného  v prílohe č. 1 (pôvodné znenie je uvedené v orámovanej časti).
	Prílohu č. 2 tvorí  návrh dodatku č. 1 všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2008.

















Príloha č. 1

SIEDMA ČASŤ
Spôsob určovania miestnych daní a poplatkov
§ 26
Miestne dane a poplatky

	1. Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré predávajú tovar a poskytujú služby na trhových miestach spravovaných Mestom Spišská Nová Ves sú povinné za užívanie verejného priestranstva, trhového miesta zaplatiť  miestnu daň podľa zákona číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších a podľa platných VZN Mesta Spišská Nová Ves o miestnych daniach  a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady; a poplatky za  používanie predajného zariadenia trhoviska.

	2. Sadzobník miestnych daní a poplatkov:
		a) Miestne dane a poplatky na trhoviskách vyberá správca trhoviska a sú nasledovné

			- za stôl na jeden deň	100,-- Sk (3,31 €)
			- za predajné miesto do 5 m2/1 deň	100,-- Sk (3,31 €)
			- za predajné miesto od 5 do 10 m2/1 deň	200,-- Sk (6,63 €)
			- za predajné miesto do 1 m2/1 deň, 
				na mieste vyhradenom na drobný predaj rastlinných výrobkov
				z vlastnej poľnohospodárskej výroby	10,-- Sk (0,33 €)

	Poplatok sa vyberá takto:
	I. Za záber verejného priestranstva jedného predávajúceho spolu (na jednom mieste) bude vyberaný poplatok za celkovú užívanú plochu.
	II. Za záber verejného priestranstva jedného predávajúceho oddelene (na inom mieste) bude vyberaný poplatok za každý záber verejného priestranstva samostatne.
	III. V prípade predaja dvoch a viacerých predávajúcich na jednom priestranstve (stole), bude vyrúbený poplatok každému predávajúcemu samostatne na celý záber podľa sadzobníka.
	IV. Poplatok sa nevyberá za manipulačné stoly, ktoré slúžia na manipuláciu (uloženie, skladovanie) s tovarom.

		
	b) Miestne dane a poplatky mimo trhovísk vyberá  Mestský úrad  - finančné oddelenie Spišská Nová Ves pred vydaním povolenia na ambulantný predaj alebo poskytovanie služieb na verejnom priestranstve 
				denný paušálny	 mesačný paušálny
		m2	poplatok	poplatok
	
		do 5 m2	50,-- Sk (1,65 €)	600,-- Sk (19,91 €)
		od 5 m2 do 10 m2	100,-- Sk (3,31 €)	1 200,-- Sk (39,83 €)
		od 10 m2 do 20 m2	150,-- Sk (4,97 €)	2 000,-- Sk (66,38 €)
		od 20 m2 do 30 m2	200,-- Sk (6,63 €)	2 500,-- Sk (82,98 €)



	
	V prípade záberu verejného priestranstva nad 30 m2 sa zvýši miestna daň (denný paušál) za každých 10 m2 o 50,– Sk (1,65 €).

		c) Za letné sezónne posedenie s umiestneným stolov a stoličiek na verejnom priestranstve je miestna daň 3,– Sk/1m2/deň (0,09 €).

		d) Za zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
			- umiestnenie cirkusu	do 500 m2 plochy 1 000,– Sk/deň (33,19 €)
			- umiestnenie cirkusu	nad 500 m2 plochy 2 000,– Sk/deň (66,38 €)
			- umiestnenie zábavných zariadení
				(lunaparky, kolotoče, strelnice)	3,– Sk/1m2/deň (0,09 €)


	3. Miestne dane a poplatky pre konanie príležitostných trhov sa určujú organizačným poriadkom.

	4. Platiteľ je povinný uschovať zúčtovateľné potvrdenie o zaplatení poplatku pre kontrolné účely. Toto potvrdenie je nepredajné, neprenosné a platí len na obdobie, na ktoré bolo vydané.


	Návrh nového znenia ods. 2 písm. b):

	b) Miestne dane a poplatky mimo trhovísk vyberá  finančné oddelenie Mestského úradu Spišská Nová Ves pred vydaním povolenia na ambulantný predaj alebo poskytovanie služieb na verejnom priestranstve, podľa platného  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová Ves o miestnych daniach.
	Miestna daň sa vzťahuje na zariadenia na poskytovanie služieb a predajné zariadenia (bufety, stánky, ambulantný predaj, predaj z auta a pod.), na letné sezónne posedenia s umiestnením stolov a stoličiek; a na zariadenia cirkusu a zábavných zariadení (lunaparky, kolotoče, strelnice a pod.).


















Príloha č. 2

„návrh“
Dodatok č. 1 
 všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2008

	
	Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi vydaný podľa § 6 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a  zákona číslo 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorým sa určuje


trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  na území mesta Spišská Nová Ves.



PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§ 1
Predmet dodatku

	1. Tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa určuje trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Spišská Nová Ves mení znenie písm. b) ods. 2  § 26 siedmej časti všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2008, ktorá ustanovuje spôsob určovania miestnych daní a poplatkov takto:

„SIEDMA ČASŤ
Spôsob určovania miestnych daní a poplatkov
§ 26
Miestne dane a poplatky“

	b) Miestne dane a poplatky mimo trhovísk vyberá  finančné oddelenie Mestského úradu Spišská Nová Ves pred vydaním povolenia na ambulantný predaj alebo poskytovanie služieb na verejnom priestranstve, podľa platného  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová Ves o miestnych daniach.
	Miestna daň sa vzťahuje na zariadenia na poskytovanie služieb a predajné zariadenia (bufety, stánky, ambulantný predaj, predaj z auta a pod.), na letné sezónne posedenia s umiestnením stolov a stoličiek; a na zariadenia cirkusu a zábavných zariadení (lunaparky, kolotoče, strelnice a pod.).
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DRUHÁ ČASŤ
Záverečné ustanovenia
§ 2
Záverečné a zrušovacie ustanovenia, účinnosť dodatku

	1. Ku dňu účinnosti tohto dodatku všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2008 sa zrušuje znenie písm. b) ods. 2  § 26 siedmej časti všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2008, ktorá ustanovuje spôsob určovania miestnych daní a poplatkov.

	2. Návrh dodatku č. 1  všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2008 bol vyvesený na úradnej tabuli od 25. 11. 2009.

	3. Dodatok č. 1  všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2008, ktorým sa určuje trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Spišská Nová Ves bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Novej Vsi 10. 12. 2009, vyvesený na úradnej tabuli 11. 12. 2009 a nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2010.




				PhDr. Ján Volný, PhD.
				primátor mesta















