Doplnok č. 2
k VZN č. 5/1996 o zásadách prenájmu nebytových priestorov a pozemkov vo
vlastníctve mesta Kežmarok
Sadzby poplatku za povolené užívanie verejného priestranstva sa stanovujú následovne:
d/ predajné stánky, pulty
pôvodná sadzba:
- stánky s knihami, časopismi, novinami a suvenírmi

MPR 800.-Sk/26,56 EUR/mesiac
mimo MPR 500.-Sk/16,60 EUR /mesiac

- stánky s občerstvením bez predaja alkoholických
nápojov, predaj potravín ovocia a zeleniny - do 12 m2 MPR 800.-Sk/26,56 EUR /mesiac
mimo MPR 600.-Sk/19,92 EUR /mesiac
- stánky s občerstvením bez predaja alkoholických
nápojov, predaj potravín ovocia a zeleniny od 12 m2 -do 20 m2

MPR 900.-Sk/29,87 EUR /mesiac
mimo MPR 700.-Sk/23,23 EUR mesiac

- stánky s predajom občerstvenia a alkoholických
nápojov - do 12 m2
MPR 1 500.-Sk/49,79 EUR /mesiac
mimo MPR 1 200.-Sk/39,83 EUR mesiac
- stánky s predajom občerstvenia a alkoholických
nápojov - od 12 m2 - do 20 m2
MPR 2000.-Sk/66,39 EUR /mesiac
mimo MPR 1 800.-Sk/59,75 EUR /mesiac
- stánky s predajom priemyselného tovaru a textilu
- do 12 m2

MPR 800.-Sk/26,56 EUR /mesiac
mimo MPR 600.-Sk/19,92 EUR mesiac

- stánky s predajom priemyselného tovaru a textilu
- od 12 m2 - do 20 m2
MPR 1 100.-Sk/36,51 EUR mesiac
mimo MPR 900.-Sk/29,87 EUR mesiac
- stánky s predajom kvetov - do 12 m2

MPR
800.-Sk/26,56 EUR mesiac
mimo MPR 600.-Sk/19,92 EUR mesiac

- stánky s predajom kvetov - od 12 m2 - do 20 m2 MPR 900.-Sk/29,87EUR
mesiac
mimo MPR 700.-Sk/23,24 EUR mesiac
nad 20 m2 za každý začatý m2
50.-Sk/1,66 EUR mesiac

50.-Sk/1,66 EUR mesiac

- prenájom stĺpov verejného osvetlenia na umiestnenie reklamných pútačov
2 000.-Sk/66,39 EUR /ks/rok
- prenájom pozemkov pre umiestenie billboardov

6 000.-Sk/199,16 EUR /ks/rok

- prenájom verejného priestranstva – vyhradenie parkovacieho miesta
MPR 15 000.-Sk/497,91 EUR /rok
mimo MPR 10 000.-Sk/331,94 EUR /rok
§ 18 sa dopĺňa nasledovne:
§ 18
1.Týmto Doplnkom č. 2 sa dňom 31.12.2004 ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta
Kežmarok č. 3/2000 o určení náležitostí miestnych poplatkov v meste Kežmarok v § 2 bod 5,
písm. d) , ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2004.
2.Tento Doplnok č. 2 k VZN č. 5/1996 o zásadách prenájmu nebytových priestorov
a pozemkov vo vlastníctve mesta Kežmarok schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
uznesením č.
/2004 dňa 16. 12.2004.
3.Tento Doplnok č. 2 k VZN č. 5/1996 o zásadách prenájmu nebytových priestorov
a pozemkov vo vlastníctve mesta Kežmarok nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2005.
4.Tento Doplnok č. 2 k VZN č. 5/1996 o zásadách prenájmu nebytových priestorov
a pozemkov vo vlastníctve mesta Kežmarok bol vyvesený dňa 1.12.2004 a zvesený dňa
....................

Ing. Igor Š a j t l a v a
primátor mesta K e ž m a r o k
Pri prevode SKK na EUR bol použitý konverzný kurz 30,1260 SKK/1 EUR.

