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Doplnok č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu

Číslo:
4/2014

o miestnych daniach na území mesta Krompachy.

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 zmien a doplnkov a v súlade s ustanovením §36 zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) sa uznieslo na vydaní tohto
Doplnku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2014 o miestnych daniach na území
mesta Krompachy (ďalej len „nariadenie“).
Čl. 1
Štvrtá časť – Daň za užívanie verejného priestranstva v Čl. 16 Sadzby dane:
- ods. (3) sa mení a znie:
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva pre zariadenia poskytujúce služby alebo
predajné zariadenia (bufety, stánky) je:
do 5 m2
2,50 €/deň
resp. 38,- €/mesiac
od 6 do 10 m2
4,- €/deň
60,- €/mesiac
2
od 11 do 20 m
7,- €/deň
105,- €/mesiac
od 21 do 30 m2
9,- €/deň
135,- €/mesiac
- za predajné miesto do 1 m2 na mieste vyhradenom pre predaj prebytkov z vlastnej drobnej
pestovateľskej činnosti
1,- €/deň
- ambulantný predaj z osobných automobilov
12,- €/deň
- ambulantný predaj z nákladných automobilov
20,- €/deň
V prípade záberu verejného priestranstva
o 2,- €/deň.

nad 30 m2 sa daň zvýši za každých 10 m2

Povolenie na umiestnene takýchto zariadení na základe žiadosti vydáva oddelenie organizačnosprávne a sociálnych vecí.
Čl. 2
1. Na tomto Doplnku č. 4 k nariadeniu sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch
na svojom zasadnutí dňa ......................, Uznesením č. .............
2. Tento Doplnok č. 4 k nariadeniu nadobúda účinnosť 1.10.2022.
V Krompachoch, dňa 02.08.2022
Ing. Iveta Rušinová v. r.
primátorka mesta

