Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno číslo 16/2015 ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného
priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje,
za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
Mestské zastupiteľstvo v Komárne v zmysle § 4 ods.3 písm.c), § 6 a § 11 ods.4 písm.d),
e, a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 83 a súvisiacimi ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 17/2012 o miestnych daniach za
psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za
nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti
mesta sa mení a dopĺňa nasledovne:
Článok 2
Sadzba dane
1. § 10 „Sadzby podľa určených kritérií“ sa dopĺňa o nový odsek č. 3 s nasledovným
znením:
Sadzba dane pri prechodnom užívaní verejného priestranstva počas Ondrejského
jarmoku sa vyrubuje podľa charakteru predávaného tovaru nasledovne:
Cena za 3x3m

SEKTOR A
Textil, detský textil, kusový textil, odevy, kožušiny, koženky, kož. galantéria, elektronika,
nábytok, obuv, ostatné tovarové skupiny textilu (ponožky, tričká, výšivky, osušky,
pančuchové nohavice a pod.), bytový textil (paplóny, posteľná bielizeň, záclony a pod.)
Klenoty, bižutéria, hračky, domáce a kuchynské potreby, výrobky z dreva, knihy, obrazy,
audiokazety, školské a papierenské výrobky a potreby, drogistický tovar, výrobky z
prútia, kvety, dreviny, suveníry, rôzne výrobky z vlastnej produkcie, balóniky
Ostatné nepomenované tovarové skupiny
Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina
Cukrová vata, cukrovinky, medovník, med, semienka a pod.
Varené víno, punč, hriata medovina

SEKTOR B
Textil, detský textil, kusový textil, odevy, kožušiny, koženky, kož.
galantéria, elektronika, nábytok, obuv ostatné tovarové skupiny
textilu (ponožky, tričká, výšivky, osušky, pančuchové nohavice a
pod.) , bytový textil, (paplóny, posteľná bielizeň, záclony a pod.)
Klenoty, bižutéria, hračky, domáce a kuchynské potreby,
výrobky z dreva, knihy, obrazy, audiokazety, školské a
papierenské výrobky a potreby, drogistický tovar, výrobky z
prútia, kvety, dreviny, suveníry, rôzne výrobky z vlastnej
produkcie, balóniky
Ostatné nepomenované tovarové skupiny
Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina
Cukrová vata, cukrovinky, medovník, med, semienka a pod.
Varené víno, punč, hriata medovina

Cena za 3x3m

105 €
2

(3,89 €/m /deň)

85 €

2

(3,15 €/m /deň)

85 € (3,15 €/m2/deň)
85 € (3,15 €/m2/deň)
100 € (3,70 €/m2/deň)
Cena za 3x8m

115 €

160 €

(4,26 €/m /deň)

(2,22 €/m /deň)

2

2

95 €

140 €

(3,52 €/m /deň)

(1,94 €/m /deň)

95 € (3,52 €/m2/deň)

140 € (1,94 €/m2/deň)

95 € (3,52 €/m2/deň)

140 € (1,94 €/m2/deň)

110 € (4,07 €/m2/deň)

155 € (2,15 €/m2/deň)

2

2

Cena za 3x8m

SEKTOR C
Textil, detský textil, kusový textil, odevy, kožušiny, koženky, kož. galantéria, elektronika,
nábytok, obuv ostatné tovarové skupiny textilu (ponožky, tričká, výšivky, osušky,
pančuchové nohavice a pod.) , bytový textil, (paplóny, posteľná bielizeň, záclony a pod.)
Klenoty, bižutéria, hračky, domáce a kuchynské potreby, výrobky z dreva, knihy, obrazy,
audiokazety, školské a papierenské výrobky a potreby, drogistický tovar, výrobky z
prútia, kvety, dreviny, suveníry, rôzne výrobky z vlastnej produkcie, balóniky
Ostatné nepomenované tovarové skupiny
Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina
Cukrová vata, cukrovinky, medovník, med, semienka a pod.
Varené víno, punč, hriata medovina

175 €
2

(2,43 €/m /deň)

145 €
2

(2,01 €/m /deň)

145 € (2,01 €/m2/deň)
145 € (2,01 €/m2/deň)
160 €
2

(2,22 €/m /deň)

SEKTOR D
Predaj vlastných ľudovoumeleckých a remeselných výrobkov, max. 2 predajné miesta

Cena za 3x3m
30 € (1,11 €/m2/deň)
Cena za 15x8m
1200 € (3,33 €/m2/deň)

SEKTOR E
Pohostinské služby, predaj výrobkov
Malé predajné miesta
Miesto určí organizátor

Cena za 1x1,5m
20 € (4,44 €/m2/deň)

Ostatné:
Stánky 74,92,98,164,243,259,274,275
Pohostinské služby za miesto 3x3 m
2
Zábavné zariadenia a hry 2600 m
Parkovanie auta za stánkom

2

300 € (4,17€/m /deň)
2
290 € (10,74 €/m /deň)
2
2150 € (0,28 €/m /deň)
2
15 € (0,56 €/m /deň)

Článok č.3
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený pred rokovaním mestského
zastupiteľstva v súlade s § 6 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Komárne
dňa 1.10.2015 uznesením mestského zastupiteľstva č.: 399/2015 a po jeho schválení bolo
vyhlásené dňa 1.10.2015.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť dňom 15.10.2015

Ing. László Stubendek
Primátor mesta

