Sadzby nájomného za nebytové priestory, pozemky, užívanie verejného priestranstva
vo vlastníctve mesta

A) Výška nájomného za prenájom podlahovej plochy nebytového priestoru vo vlastníctve mesta
p.č.
1.

2.

predmet a účel nájmu
nepodnikateľský účel
sociálny charakter, nadácie, neziskové organizácie, športové a iné
kluby mesta
Obchodné účely:
predajné priestory

sadzba
2
19,00 €/m /rok
1,00 €/rok
2

45,00 €/m /rok

skladové pirestory a príslušenstvo

29,00 €/m2/rok

3.

Poskytovanie služieb s príslušenstvom

33,00 €/m2/rok

4.

Reštauračné účely

47,00 €/m /rok

5.

Pohostinské účely

61,00 €/m2/rok

6.

Výrobné účely a príslušné skladové priestory
Činnosti banky, poisťovne, záložne, stávkovej kancelárie,
advokátskej, notárskej, exekučnej a iných kancelárií

28,00 €/m2/rok

7.

2

101,00/m 2/rok

B) Výška nájomného za prenájom pozemku vo vlastníctve mesta
p.č.
predmet, účel nájmu
1. podnikateľský účel
Osadenie dočasnej stavby
- podnikateľský účel
2.
- umiestnenie plechovej zasúvacej garáže

sadzba
12,00 €/m2/rok
24,00 €/m2/rok
10,00 €/m2/rok

- iné nedefinované účely

7,00 €/m2/rok

3.

Využitie záhrady

2
1,00 €/m /rok

4.

Iné nedefinované účely

2

7,00 €/m /rok

C) Výška nájomného za prenájom pozemku pod objekt betónovej, prenosnej garáže
p.č.
1.

predmet, účel nájmu
Betónová prenosná garáž

sadzba
14,00 €/m2/rok

D) Výška nájomného za umiestnenie reklamného zariadenia
p.č.
1.
2.

predmet, účel nájmu
Umiestnenie reklamného zariadenia na stĺpe verejného osvetlenia
( reklamné zariadenie o ploche max. 1,2 m )
Umiestnenie reklamného zariadenia na objekte (stene)

sadzba
63,00 €/rok
0,50 €/m2/rok
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Sadzby nájomného za nebytové priestory, pozemky, užívanie verejného priestranstva
vo vlastníctve mesta
E) Výška nájomného za užívanie verejného priestranstva na umiestenie skládky
stavebného materiálu alebo zariadenia
2

1.

a) záber do 20 m
- občania
- PO a FO podnikajúce
2
b) záber nad 20 m
- občania
- PO a FO podnikajúce

8,00 €/mes.
25,00 €/mes.
20,00 €/mes.
50,00 €/mes.
2

2.

Umiestnenie stavebného zariadenia (lešenie, plošina a pod.)

0,25 €/m /deň min. 5,00
€/deň

3.

Umiestnenie zariadenia na predaj , poskytovanie služieb, ambulantný
predaj, prezentácia, predvádzacie akcie, zhromaždenia ( mítingy)

0,40 €/m2/deň min. 8,00
€/deň

F/ Výška nájomného za užívanie predajného montovaného stánku
1.

- krátkodobý nájom
dlhodobý nájom ( počas sezóny: marec až október)

8,00 €/deň
25,00 €/mes.

* A/ až F/ sadzby podliehajú miere inflácie
G/ Výška nájomného za užívanie verejného priestranstva počas akcií poriadaných mestom,jarmokov
p.č.

1.

predmet, účel nájmu
bm- bežný meter šírky stánku
predaj v sektore A,B,C, D, E-číslovaný /deň
predaj v sektore E-bez číslovania /deň
predávaná vlastná výroba v sektore A,B,C, D, E-s číslovaním /deň
predávaná vlastná výroba v sektore E-bez číslovania /deň
REMESLÁ - ľudoví remeselníci - tkáči, prútikári, košikári, kováči,
výrobcovia drobných drevených výrobkov ľudového charakteru, handmade výrobcovia a i. s predvádzaním/deň

2.

3.
4.

sadzba
7,00 €/bm/deň
6,00 €/bm/deň
5,00 €/bm/deň
4,00 €/bm/deň
bezplatne

Parkovanie motorového vozidla počas akcií poriadaných mestom, jarmokov, umiestneného za
predajným stánkom
prívesný vozík v sektore A,B,C, D, E-číslovaný /deň
4,00 €/ks
prívesný vozík v sektore E-bez číslovania / deň
3,00 €/ks
osobné vozidlo v sektore A,B,C, D, E-číslovaný /deň
6,00 €/ks
osobné vozidlo v sektore E-bez číslovania / deň
5,00 €/ks
úžitkové vozidlo v sektore A,B,C, D, E-číslovaný /deň
10,00 €/ks
úžitkové vozidlo v sektore E-bez číslovania / deň
9,00 €/ks
nákladné vozidlo a predaj z neho v sektore A,B,C, D, E-číslovaný /deň
20,00 €/ks
nákladné vozidlo v sektore E-bez číslovania / deň
19,00 €/ks
parkovanie pre predávajúceho-podnikateľa, ktorý je zároveň držiteľom
bezplatne
preukazu ŤZP alebo ŤZP-S
ATRAKCIE - kačičky,nafukovací hrad,zorbing a pod. /deň
15,00 €/ks
ATRAKCIE - detské autíčko, koník, poník /deň
10,00 €/ks
1,00 €/spotrebič-ks
PRIPOJENIE na EE / deň (220/W - 380W)
2,00 €/spotrebič-ks

* 2. deň jarmoku sa sadzby znižujú o 50%
* G/ - sadzby nepodliehajú miere inflácie
2

