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Mestské zastupiteľstvo v Šahách podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ustanovujú sa tieto zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Šahy a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v y d á v a
Dodatok č. 1
k
Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šahy č. 7/2017
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Článok I.
Daň za užívanie verejného priestranstva Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šahy č. 7/2017
sa mení nasledovne:
§ 10
Osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenia stavebného zariadenia,
predajného zariadenia, letnej terasy,
b) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
c) zabratie verejného priestranstva pre účely príležitostného ambulantného predaja,
d) umiestnenie skládky stavebného materiálu,
e) použitie verejného priestranstva pre stavebné účely /napr. postavenie lešenia a zariadenie
staveniska/,
f) krátkodobé využitie verejného priestranstva /napr. jarmoky, trhy, športové podujatia a pod./.
g) prenosné reklamy a informačné zariadenia, ktoré nepodliehajú stavebnému konaniu.

§ 11
Sadzby dane
(1) Správca dane stanovuje pre právnické a fyzické osoby nasledovné sadzby dane za užívanie
verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý
aj začatý deň nasledovne:
a) Základná sadzba dane je:
1) v centre mesta (Hlavné námestie)

0,65 €/m2/deň

2) mimo centra mesta

0,35 €/m2/deň

b) za umiestnenie zariadení (stôl, plachta, vozidlo

6,65 €/deň

c) za umiestnenie skládky tuhých palív a iného materiálu na dobu dlhšiu ako tri dni

0,17 €/m²/deň

d) v prípade právoplatného stavebného povolenia za umiestnenie stavebného materiálu 0,07 €/m²/deň
e) lunaparky, kolotoče, videoherne, strelnice, cirkusy

33,20 €/deň

f) prenosné reklamy a informačné zariadenia
1) v centre mesta (Hlavné námestie)

0,65 €/m2/deň

2) mimo centra mesta

0,35€/m2/deň

g) letné terasy

0,35 €/m2/deň

h) daň za užívania verejného priestranstva počas organizácie Hontianskeho jarmoku.

Poplatok (€)
za 1deň,
1 park. miesto
(2,5mx4,5m)

Poplatok (€)
za 2dni,
1park.miesto
(2,5mx4,5m)

20,75

33,25

3,00

16,60

24,90

3,00

60,00

100,00

15,00

10,00

12,45

20,75

15,00

10,00

Cukrárenské výrobky – perníky, cukrovinky, oblátky, čaje, „drahé
kamene“, balóniky

8,30

12,45

3,00

Tekvicové semiačka

8,30

12,45

10,00

Vlastné výrobky – mak, cesnak, cibuľa, mletá červená paprika,
kaktusy, rastliny, med a medové výrobky
ľudovo-technická zábava – nafukovacie atrakcie, elektroautíčka a
motorky

8,30

12,45

12,45

20,75

15,00

-

-

-

Predajný sortiment

textil, obuv, elektronika, spodné prádlo, paplóny, záclony,
elektrické náradie, žel. tovar, kožušinové a kožené výrobky
Knihy, hračky, bižutéria, drogéria, domáce potreby, obrazy,
puzzle, klobúky, umelé kvety, keramika, záhr. potreby, drobný
textilný tovar-ponožky, čiapky

Poplatok (€)
za spotrebu
el. energie

Poplatok (€)
za likvidáciu
odpadu

Občerstvenie – alko, nealko nápoje, jedlá pečené a opekané
Rýchle občerstvenie – langoše, hot-dog,
cukrová vata, nanuky, gaštany,

trdelník, pukance,

Remeselníci – ľudovoumelecké výrobky

Organizátor jarmoku má právo zaradiť predávaný sortiment neuvedený v tabuľkách do jednotlivých
skupín
i) - za užívanie verejného priestranstva pre športové účely (napr. multifunkčné ihrisko) 6 €/hod.
j) - za užívanie verejného priestranstva počas konania príležitostných trhov v Preseľanoch nad Ipľom
a v Tešmáku 4 €/m2/deň.

Článok II.
§ 25
Záverečné ustanovenie
Záverečné ustanovenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šahy č. 7/2017 sa doplní o bod 3
nasledovne:
(3) Mestské zastupiteľstvo mesta Šahy sa na tomto Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2017 o miestnych daniach
uznieslo dňa 30.05.2019, Uznesením č. 06-XI./19-Z

-

§ 26
Účinnosť
§ 26 sa doplní o jednu vetu nasledovne:
Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2017 o miestnych daniach nadobúda účinnosť pätnástym dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli.

Ing. Štefan Gregor
primátor mesta

Vyvesené dňa: 15.05.2019
Zvesené dňa: 30.05.2019
Pripomienky k návrhu: bez pripomienok

