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Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišské Vlachy č. 5/2019   

o miestnych daniach na území mesta Spišské Vlachy. 

 

Mesto Spišské Vlachy podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a podľa zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o miestnych daniach“) 

vydáva 

 

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišské Vlachy č. 5/2019 o miestnych 

daniach na území mesta Spišské Vlachy (ďalej len „Dodatok č.1 k VZN č. 5/2019“) 

ČL 1  
  

1.  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 5/2019 o miestnych daniach  

 na území mesta Spišské Vlachy sa dopĺňa takto: 

§ 12 ods.1 

O zabratí verejného priestranstva rozhoduje mesto povolením vydaným na základe písomnej 

žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby. Po vydaní povolenia má daňovník povinnosť 

oznámiť vznik daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva na tlačive, ktoré tvorí 

Prílohu č. 2 k VZN. 

§ 12 ods. 5 

Mesto poskytne podnikateľom poskytujúcim reštauračné služby pred prevádzkou a na letných 

terasách oslobodenie od platenia dane za užívanie verejného priestranstva za kalendárny rok, 

v ktorom nastane mimoriadna situácia, núdzový stav za účelom kompenzácie ekonomických 

strát súvisiacich s obmedzením poskytovania reštauračných služieb v kamenných 

prevádzkach.  

Čl.2 

 

(1) Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2019 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Spišských   

Vlachoch uznesením č. 276/VIII/2020 dňa 02.decembra 2020. 

 

(2) Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2019 bol vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli Mesta 

Spišské Vlachy a zverejnením na internetovom sídle Mesta Spišské Vlachy dňa 

15.12.2020 a nadobúda účinnosť 01.01.2021. 

 

V Spišských Vlachoch, dňa 15.12.2020 

 

                                                                                                                      Ľubomír Fifik, v.r. 

                                                                                                                      primátor mesta 


