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Všeobecne záväzného nariadenia 
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o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach 
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Doplnok č. 2 Všeobecne záväzného nariadeniu                               
o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov                   

a poskytovania služieb na trhových miestach 

Číslo:  

1/2012 

 

 

 

Mesto Krompachy na základe samostatnej pôsobnosti  podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky, podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990  Zb.  o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní v znení neskorších predpisov  

vydáva 

Doplnok č. 2  Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2012  o trhovom poriadku 

a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
(ďalej len „Doplnok“): 

Čl. 1 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krompachy č. 1/2012  o trhovom poriadku 

a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení 

Doplnku č. 1 sa mení a dopĺňa takto: 

(1) V článku 24 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) až h) a za písmeno b) sa vkladá nové písmeno 

c) v znení: 

„ c) daň za užívanie verejného priestranstva podľa platného Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Krompachy o miestnych daniach na území mesta Krompachy.“. 

(2) V článku 24 odsek 2  znie: 

„ (2) Daň za osobitné užívanie verejného priestranstva, nájomné a poplatky pri konaní 

príležitostných trhov vyberá správca trhoviska nasledovne: 

a) daň za užívanie verejného priestranstva podľa platného Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Krompachy o miestnych daniach na území mesta Krompachy, 

b) nájom predajného pultu       50,00 €/3 dni, 

oslobodení sú pozvaní predávajúci - remeselníci,  

c)  poplatok za zriadenie elektrickej prípojky 

1. stánky s občerstvením      20,00 €/3 dni, 

2. ostatné stánky       10,00 €/3 dni, 

d) poplatok za užívanie verejného WC      bezplatne.“ 

(3) V článku 24 sa vypúšťajú odseky 3 až 5. 

 

Čl.  2 

Na tomto Doplnku č. 2 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch dňa 12. 12. 2018 

uznesením č.  2/F4 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho  vyvesenia na úradnej tabuli 

mesta. 

 

 

 

Ing. Iveta Rušinová 

   primátorka mesta 


