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Číslo:  

4/2014 

 
 

Mesto Krompachy, Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v zmysle § 4 ods. 3 písm. 

c), §6 a §11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami §4, §22, §30, §37, §44, §52 a súvisiacich 

ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavené odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o miestnych daniach“) sa uznieslo na vydaní tohto Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta Krompachy (ďalej len 

„nariadenie“). 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta 

Krompachy sa mení a dopĺňa takto: 

 

Čl. 1 

 

Štvrtá časť – Daň za užívanie verejného priestranstva v Čl. 16 Sadzby dane:  

 

- v ods. (3) sa za zátvorkou s textom (bufety a stánky) dopĺňa text „a pre trh kvetov 

a zelene“ 

 

- v ods. (4) sa mení sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie 

osobného motorového a prívesného vozíka mimo stráženého parkoviska na vyhradenom 

priestore za jedno parkovacie miesto pre osobu ŤZP z pôvodných „10,00 €/mes.“ na „8,00 

€/mes.“ 

 

- ods. (8) sa mení a znie: 

 

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na príležitostné trhy, jarmoky je: 

za stánky s bežným sortimentom  za prvý m2   36,00 EUR/3 dni 

      za každý ďalší aj začatý m2   8,00 EUR/3 dni 

 

za stánky s občerstvením   za prvý m2   45,00 EUR/3 dni 

      za každý ďalší aj začatý m2   9,00 EUR/3 dni 

 

za umiestnenie posedenia pri stánku s občerstvením 

      do 5 m2     6,00 EUR/3 dni 

      od 6 m2 do 10 m2  12,00 EUR/3 dni 

od 11 m2 do 20 m2  18,00 EUR/3 dni 

od 21 m2 do 30 m2  24,00 EUR/3 dni 

v prípade záberu verejného priestranstva nad 30 m2 sa zvýši sadzba dane za každých 10 m2 

o 6,00 EUR/3 dni. 

 

za stojan mimo stánku       7,00 EUR/1 ks/3 dni 

za parkovanie motorového vozidla pri stánku             15,00 EUR/3 dni 

za stánky s ľudovým remeslom na pozvanie za 1 m2   1,00 EUR/1 m2 /deň 

- v ods. (9) sa vypúšťa bod e) 
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- vypúšťa sa čl. 18 – Vyrubovanie dane za užívanie verejného priestranstva 

 

Čl. 2 

 

1. Na tomto Doplnku č. 1 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na svojom 

zasadnutí dňa  ...................... Uznesením č................... 

 

2. Tento Doplnok č. 1 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli po 

schválení Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch. 

 

 

V Krompachoch dňa .......... 

 

 

 

 

        Ing. Iveta Rušinová v.r. 

     primátorka mesta 
 


