Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani za
užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany č. 2/2015 zo
dňa 27.03.2015
Číslo: 5/2020

v Piešťanoch dňa 25.06.2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany podľa §4 ods. 1 a ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 a §11
ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
ustanoveniami § 2 ods. 1 písm. c) a § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.
I.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č.2/2015 o dani za užívanie verejného
priestranstva na území mesta Piešťany sa mení nasledovne:
1. Ustanovenie Čl.2 ods.2 sa dopĺňa o novú vetu, ktorá znie:
Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa
osobitného zákona. 2a)
Pod čiaru sa dopĺňa
2a) Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník
2. Ustanovenie Čl.2 ods.5 sa nahrádza a znie nasledovne:
Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa pre účely tohto nariadenia
rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva, ako parkoviska pre určité vozidlo
fyzickej alebo právnickej osoby označené vodorovným značením a zvislou dopravnou
značkou č. 270 „Zákaz zastavenia“ s dodatkovou tabuľkou č.531 „vyhradené parkovanie“ a
súvislé státie vozidiel (motorové vozidlo, nepojazdné motorové vozidlo, obytný príves) na
tom istom mieste po dobu aspoň 3 mesiacov, keď preukázateľne nejde o bežné parkovanie
vozidla v zmysle pravidiel cestnej premávky.
3. Ustanovenie Čl.5 ods.3 sa nahrádza a znie nasledovne:
Umiestnenie prevádzky alebo exteriérového sedenia (terasy) pred kaviarňou, reštauráciou,
alebo pohostinstvom a pod. za splnenia podmienok uvedených v prílohe č. 3. tohto
nariadenia.
4. Z ustanovenia Čl.5 ods. 7 sa vypúšťajú druhá a tretia veta, ktoré sa zároveň menia a
vkladajú sa za ods. 8 ako nový ods. 9, ktorý znie nasledovne:
Za skládku materiálu v spojitosti s Čl.5 ods.6, ods.7 a umiestnením kontajnera v spojitosti s
čl.5 ods.8 sa nepovažuje, ak zložený materiál akéhokoľvek druhu alebo kontajner bude
odstránený v deň zloženia. Toto platí len za podmienky, že zložený materiál alebo kontajner
nebude tvoriť prekážku a nebude ohrozovať plynulosť a bezpečnosť premávky motorových
vozidiel na komunikácii, ani bezpečnosť chodcov na chodníkoch.
Doterajšie odseky 9. až 15. sa prečíslujú na ods. 10. až 16.
5. Ustanovenie Čl.7 ods.3 sa nahrádza a znie nasledovne:
Osobitné užívanie verejného priestranstva je možné len na základe súhlasu Mesta Piešťany.
Žiadateľ o osobitné užívanie verejného priestranstva musí o súhlas požiadať písomne,
najneskôr deň pred začatím užívania. Žiadateľ v žiadosti musí uviesť najmä účel, spôsob,

dobu trvania, miesto a veľkosť priestoru pre užívanie. V prípade exteriérového sedenia
návrh architektonického a technického riešenia nábytku, prekrytia terasy (aj s farebným
riešením), pódia, ohradenia, reklamy, osvetlenia a pod. Ak účel a spôsob užívania nie je
v rozpore so všeobecne záväznými predpismi, Mesto Piešťany prostredníctvom Mestského
úradu Piešťany vydá žiadateľovi súhlas na osobitné užívanie verejného priestranstva.
6. Ustanovenie Čl.8 ods.3 sa nahrádza a znie nasledovne:
Od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodené trvalé vyhradenie parkovacieho
miesta vyznačeného dopravnou značkou č.272 „parkovanie“ s dodatkovou tabuľkou č. 531
„vyhradené parkovanie, kde bude použitý symbol osoby so zdravotným postihnutím“.
7. Ustanovenie Čl.8 sa dopĺňa nový ods.5, ktorý znie nasledovne:
Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva v rozsahu podľa čl.5 ods.3 umiestnenie prevádzky alebo exteriérového sedenia (terasy) pred kaviarňou, reštauráciou
alebo pohostinstvom a pod. za splnenia podmienok uvedených v prílohe č.3 VZN č.2/2015
je ustanovené v období od 15.07.2020 do 15.10.2020.
II.
Ostatné ustanovenia VZN č. 2/2015 zostávajú v platnosti bez zmien.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta
Piešťany dňa 25.06.2020 uznesením MsZ č. 50/2020 a nadobúda účinnosť dňom
15.07.2020.
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