Obecné zastupiteľstvo v Bystrom na základe § 14 a § 15 zák.
SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších
zmien a doplnkov s použitím § la zák. SNR č. 511/1992 Zb. o
správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov v y d á v a
toto

NÁVRH VŠEOBECNÉHO ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
č.23/2011
o miestnych poplatkoch
na ú z e m í obce Bystré na rok 2011
o záväznej časti Miestnych poplatkov na území obce Bystré –
Zmeny a doplnky, ktorými sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné
nariadenie obce č. 2/2005.

Vyvesené dňa: 21.03.2011

§ 5
(1) Sadzby poplatku za užívanie verejného priestranstva:
a) služby a ambulantný predaj vrátané pojazdných predajní

7 EUR/deň

b) za prepožičanie predajného pultu

7 EUR/deň

c) trvalé stánky

0,15 EUR/m2/deň

Centrom obce Bystré pre účely stanovenia vyššie uvedenej výšky poplatku sa rozumejú
plochy: miestne komunikácie (cesty, chodníčky), trávnaté plochy, betónové plochy a iné
spevnené plochy ohraničené:
-

verejné priestranstvo pri Polome

-

verejné priestranstvo pred Kultúrnym domom

V prípade, že podnikateľskú činnosť vykonáva osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP
– preukaz), znižujú sa sadzby o 50 %.
d) záhradky, trávnaté plochy a ostatné plochy v individuálnych prípadoch, kedy je záujem
obce na udržiavaní verejných plôch, môže OcÚ dohodnúť nižší poplatok, prípadne dať do
užívania pozemok bezplatne.
e) umiestnenie skládok a dočasných skladov (stavebného materiálu, príp. stavebného
zariadenia, iné skládky
0,10 EUR/m2/deň
f) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, príp. atrakcie

0,10

EUR/m2/deň

g) trvalé parkovanie osobným motorovým vozidlom a umiestnenie prenosnej garáže na
verejných parkoviskách bez organizovanej prevádzky, odstavných plochách, príp. iných
verejných priestranstvách občanmi
70 EUR/rok
h) parkovanie osobným motorovým vozidlom a umiestnenie prenosnej garáže na verejných
parkoviskách bez organizovanej prevádzky, odstavených plochách, príp. iných verejných
priestranstvách podnikateľmi (FO a PO).
80 EUR/rok
i) trvalé parkovanie nákladným motorovým vozidlom na parkoviskách verejných
parkoviskách, odstavných plochách a ostatných verejných priestranstvách
100 EUR/rok/vozidlo do 3,5 t
200 EUR/rok/vozidlo nad 3,5 t
j) dočasné parkovanie nákladným motorovým vozidlom na parkoviskách odstavných
plochách a ostatných verejných priestranstvách.
0,35 EUR/deň

k) poplatok za využívanie Kultúrneho domu za účelom výpredajov a predaja rozličných
tovarov v čase od 7:00 do 19:00 hod. podnikateľmi (FO a PO).
100 EUR/deň

V Bystrom, dňa 21.03.2011
Mgr. Ľubomír Hreha
starosta obce

