
Na základe § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších 

predpisov vyvesené dňa 29.11.2011 a zvesené dňa ...................... 

 

Návrh 

Mesto Čadca 

 
vydáva na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení 

a v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 a § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov 

 

Dodatok č. 1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca 

 

č. 81/2008 o dani za užívanie verejného priestranstva  
 

V § 2 sadzba dane sa v druhej vete úvodného  odseku nahrádzajú slová „na desaťnásobok“ 

slovami „do dvadsaťnásobku“. 

 

V § 2 sadzba dane sa  ods. 1. - 4. nahrádzajú novými ods. 1.- 4. s nasledovným znením: 

 

 

1. Sadzba dane za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb : 

 

A) 0,8 EUR/m
2
/deň  na obchodno-prevádzkové účely do 30 dní, 

B) 0,45 EUR/m
2
/deň na prevádzku stánkového predaja na dobu dlhšiu ako 30 dní, 

C) 0,5 EUR/m
2
/deň na poskytovanie dočasných reštauračných služieb počas letnej sezóny 

(letné terasy, posedenia). 

 

2. Sadzba dane za umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky : 

A) 0,8 EUR/m
2
/deň na umiestnenie stavebného zariadenia,   

B) 0,4 EUR/m
2
/deň za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako 3 dni, okrem 

prvého dňa, 

C) 1,5 EUR/m
2
/deň na dobu dlhšiu ako 3 dni za umiestnenie skládky tuhých palív a iné druhy 

skládok materiálov. 

 

3. Sadzba dane za umiestnenie zariadenia cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií 0,5 

EUR/m
2
/deň. 

 

4. Sadzba dane za  trvalé parkovanie mimo stráženého parkoviska na vyhradenom 

priestore z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo: 

 

A) 0,085 EUR/m
2
/deň v centrálnej mestskej zóne,  

B) 0,03 EUR/m
2
/deň na ostatnom území mesta,  

C) 0,2 EUR/m
2
/deň pre vozidlá taxi služby v centrálnej mestskej zóne, 

D) 0,15 EUR/m
2
/deň pre vozidlá taxi služby na ostatnom území mesta, 
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Ostatné ustanovenia uvedeného všeobecne záväzného nariadenia ostávajú nezmenené. 

 
Tento Dodatok č. 1 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 

...............  zo dňa ...............a nadobudol účinnosť dňom ................. 

 

 

                                                                  Ing. M i l a n   G u r a 

                                                                  primátor mesta 

 


