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POPLATKY  ZA DOČASNÉ UŽÍVANIE VEREJNÝCH/SÚKROMNÝCH PRIESTRANSTIEV 

V MESTE  NADLAK 

 
           Poplatky za dočasné užívanie verejných priestranstiev, iné ako zvlášť usporiadané  
(tržnica), ako i plochy pred obchodami, alebo dielňami poskytujúcimi služby, stánkami pozdĺž 

ciest, na parkoviskách, alebo iných miestach určených uzneseniami miestneho zastupiteľstva 
, sa stanovia nasledovne : 
 

Por. 
č. 

Š P E C I F I K Á C I E ROK 

2020 2021 

 

 
 

I. 

Poplatok za užívanie verejných a/alebo súkromných priestranstiev v meste Nadlak pre 
prístroje, stánky, búdky pre predaj výrobkov, alebo pre poskytovanie služieb, pred 
obchodami, kde si vykonávajú svoju činnosť tí daňoví poplatníci 
1. prístroje na pop-corn, cukrovú vatu 5 lei/m2/deň 5 lei/m2/deň 

2. automaty na zmrzlinu a iné výrobky 5 lei/m2/deň 5 lei/ m2/deň 

3. chladiace prístroje 2 lei/m2/deň 2 lei/ m2/deň 

4. stánky na predaj kvetov ai/alebo zelenín -  
ovocia 

2 lei/m2/deň 2 lei/ m2/deň 
 

5. výklad s rôznym tovarom 0,5 lei/m2/deň 0,5 lei/ m2/deň 

 Žiadosť sa podá na Oddelení správy miestneho patrimónia, uhradenie poplatku sa koná vopred, 
súčasne so schválením žiadosti, pre dobu uvedenú v žiadosti. 

 
 

II. 

Poplatok za užívanie verejných a/alebo súkromných priestrnastiev mesta Nadlak pre prístroje, 
stánky, búdky , s príležitosti  kultúrnych/športových podujatí(napr. Dni mesta Nadlak, 
prehliadky, oslavy, atd.) 
1. pre 1(jeden) deň 10 lei/m2/deň 10 lei/ m2/deň 

2. medzi 2 – 5 dňami 10 lei/m2/deň 10 lei/ m2/deň 

3. nad 5 dní  3 lei/m2/deň  3 lei/ m2/deň 

 Žiadosť sa podá na Oddelení správy miestneho patrimónia, aspoň 5 dní pred podujatím, 
uhradenie poplatku sa koná vopred, súčasne so schválením žiadosti, pre dobu uvedenú v 

žiadosti.  

 

 

Poplatok za užívanie  verejných a/alebo súkromných priestrnastiev mesta Nadlak pre  dočasné 
stavby  (stánky) pre činnosti obchodného charakteru. 
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III. 
 
 

1. pre činnosť verejného stravovania 1 lei/ m2/deň 1 lei/ m2/deň 

2. iné aktivity 2 lei/ m2/deň 2 lei/ m2/deň 

 Žiadosť sa podáva na Oddelení správy miestneho patrimónia a uhradenie poplatku sa koná 
trimestriálne , najneskôr do 15. marca, 15. júna, 15. septembra a 15. novembra, pre 

stánky jestvujúce ku dňu 31. decembra , predošlého roku. 

 Pre stánky umiestnené behom roku, uhradenie sa bude konať vopred, pre bežný trimester,  
súčasne s odovzdaním danej plochy a spísaní záznamu, zvyšok sumy sa potom uhradí trimestriálne 
pre obdobie uvedené v žiadosti. 

 Neuhradenie poplatku v danej lehote sa trestá pokutou za opôznenie , v hodnote 1%/ mesiac, 
pokiaľ neuhradenie za obdobie dlhšie ako 90 dní, má za následok vrátenie danej plochy. 

 Uhradenie poplatku predpokladá pre podnikateľa aj povinné obdržanie stavebného povolenia a  
certifikátu o územnom pláne z príslušného oddelenia . 

 

IV. 

Poplatok za užívanie verejných a/alebo 
súkromných priestranstiev mesta Nadlak pre 
dočasné stavby (reklamné panely)  

 

1,5 lei/ m2/deň 

 

1,5 lei/ m2/deň 

 Žiadosť sa podá na Oddelení správy miestneho patrimónia  a uhradenie poplatku sa koná 
trimestriálne , najneskôr do 15. marca, 15. júna, 15. septembra a 15. novembra, pre 
panely jestvujúce ku dňu 31. decembra , predošlého roku. 

 Pre reklamné panely umiestnené behom roku  , uhradenie sa bude konať vopred, pre bežný 
trimester,  súčasne s odovzdaním danej plochy a spísaní záznamu, zvyšok sumy sa potom 

uhradí trimestriálne pre obdobie uvedené v žiadosti. 

 Neuhradenie poplatku v danej lehote sa trestá úrokom za opôznenie , v hodnote 1%/ mesiac, 
pokiaľ neuhradenie za obdobie dlhšie ako 90 dní, má za následok vrátenie danej plochy. 

 Uhradenie poplatku predpokladá pre podnikateľa aj povinné obdržanie stavebného povolenia a  
certifikátu o územnom pláne z príslušného oddelenia  

 
V. 

1. Poplatok za užívanie verejných a/alebo 
súkromných priestranstiev mesta Nadlak pre  
sezónne terasy, umiestnené pred 
zariadeniami verejného stravovania. 
 

 
0,2 lei/ m2/deň 

 
0,2 lei/ m2/deň 

 
 

2. Poplatok za užívanie verejných a/alebo 
súkromných priestranstiev mesta Nadlak pre 
terasy, umiestnené pred zariadeniami 
verejného stravovania aj po 30.09. 

 
 

0,05 lei/ m2/deň 
 

 
 

0,05 lei/ m2/deň 
 
 

 Žiadosť sa podá na Oddelení správy miestneho patrimónia  a uhradenie poplatku sa koná 
vopred , súčasne so schválením žiadosti , pre obdobie uvedené v nej. 

  Obdobie prevádzkovania sezónnych terás  je od 15.04. do 30.09.(169 dní) 
 Podnikatelia čo budú terasy využívať aj po 30.09., musia o tom podať žiadosť na Oddelení 

správy miestneho patrimónia , s uvedením obdobia využívania verejného priestranstva. 

 

VI. 

Poplatok za užívanie verejných a/alebo súkromných priestranstiev mesta Nadlak pre  
poľnohospodárske stroje , traktory , vlečky, atd. 
 

1. parkovanie v intraviláne  

 

100 

 lei/mesiac/stroj 

100 

lei/mesiac/stroj 
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 Žiadosť sa podá na Oddelení správy miestneho patrimónia  a uhradenie poplatku sa koná 
vopred , súčasne so schválením žiadosti , pre obdobie do 1. mesiaca. 

  pre obdobia dlhšie ako 1. mesiac , uhradenie poplatku sa bude konať pravidelne mesačne, až 
do 3. dňa nasledovného mesiaca. 

 
VII. 

Poplatok za užívanie verejných a/alebo 
súkromných priestranstiev mesta Nadlak pre   
umiestnenie zariadení – zábavných 
parkov 

 
3 lei/ m2/deň 

 
3 lei/ m2/deň 

 Žiadosť sa podá na Oddelení správy miestneho patrimónia, aspoň 5   dní pred podujatím a 
uhradenie poplatku sa koná vopred , súčasne so schválením žiadosti , pre obdobie uvedené v 
žiadosti. 

 
VIII. 

Poplatok za užívanie verejných a/alebo 
súkromných priestranstiev mesta Nadlak pre    
umiestnenie stojana na plynové 
bomby. 

 
0,6 lei/ m2/deň 

 
0,6 lei/ m2/deň 

 Žiadosť sa podá na Oddelení správy miestneho patrimónia a uhradenie poplatku sa koná vopred 
, súčasne so schválením žiadosti , pre obdobie uvedené v žiadosti. 

 

IX. 

Poplatok za užívanie verejných a/alebo súkromných priestranstiev mesta Nadlak 
prinaležiacích autobusovým zastávkam 
1. pre medzinárodné spoje 100 

 lei/mesiac/zastávka 

100 

lei/mesiac/zastávka 

 Žiadosť sa podá na Oddelení správy miestneho patrimónia a uhradenie poplatku sa koná 
mesačne , najneskôr do 3-ho dňa každého mesiaca. 

 
 

 
X. 

Poplatok za užívanie verejných a/alebo súkromných priestranstiev mesta Nadlak pre     
organizovanie promočných kampaní/pouličný predaj 
 

1. na fixných stanoviskách  
 

 a.s predajom  20 lei/ m2/deň 20 lei/ m2/deň 

 b.bez predaja  10 lei/ m2/deň 10 lei/ m2/deň 

     2. na mobilných stanoviskách 70 lei/deň 70 lei/deň 

     3. pouličný predaj 30 
 lei/deň/osoba 

30 lei/deň/osoba 

 Žiadosť sa podá na Oddelení správy miestneho patrimónia a uhradenie poplatku sa koná vopred 
, súčasne so schválením žiadosti , pre obdobie uvedené v žiadosti. 

 

 
 

 
XI. 

 
Poplatok za užívanie verejných a/alebo súkromných priestranstiev mesta Nadlak oprávnené 
uskladňovanie   materiálov. 
 
1.stavebný materiál (piesok, štrk, tehly, 
drevo) 

0,5 lei/ m2/deň 0,5 lei/ m2/deň 

2. palivo pre ohrievanie bytov(pre obdobie 

dlhšie ako 15 dní) 

1 leu/ m2/deň 1 leu/ m2/deň 

 Fyzické / právnické osoby, ktoré vlastnia platné stavebné povolenie , môžu uskladňovať 
stavebný materiál na verejných priestranstvách , bez uhradenia poplatku . 

 Pre prípady, ktoré nepredpokladajú stavebné povolenie (zákon 50/1991, ohľadom oprávnenia 
výkonu stavebných prác ), sa podá žiadosť na Oddelení správy miestneho patrimónia, pre 



 - 

  

obdržanie Oznámenia ohľadom uskladňovania stavebného materiálu na verejných 
priestranstvách. 

 Prekročenie doby uvedenej v oznámení , vedie k povinnosti uhradenia poplatku za dočasné 
užívanie verejného priestranstva , pre plochu uvedenú v oznámení , od momentu vypršania jeho 
platnosti 

 Fyzické/právnické osoby, ktoré uskladňujú palivo na kúrenie bytu, na verejnom priestranstve ,na 
dobu dlhšiu ako 15 dní, musia podať žiadosť na Oddelení pre správu miestneho patrimónia, za 

účelom obdržania Oznámenia ohľadom tohoto uskladnenia . 

 
 

XII. 

Poplatok za užívanie verejných a/alebo 
súkromných priestranstiev mesta Nadlak 
pre odpredaj rôznych výrobkov z 
rôznych vozidiel a/alebo áut ( v iné dni 
ako tie trhové) 

 
50 lei/vozidlo/deň 

 
50 lei/vozidlo/deň 

 Žiadosť sa podá na Oddelení správy miestneho patrimónia a uhradenie poplatku sa koná vopred 
, súčasne so schválením žiadosti . 

 
XIII. 

Poplatok za užívanie verejných a/alebo 
súkromných priestranstiev mesta Nadlak 
pre umiestnenie chát( pobrežie  
Maruše) 
 

 
2 lei/m2/rok 

 
2 lei/m2/rok 

 
 
 

XIV. 

 Poplatok za užívanie verejných a/alebo súkromných priestranstiev mesta Nadlak pre 
vozidlá/autá vystavené na predaj. 

1. motorové vozidlá 100 lei/mesiac/kus 100 lei/mesiac/kus 

2. príves ( do 750 kg) 50 lei/mesiac/kus 50 lei/mesiac/kus 

3. skútre / mopedy       50 lei/mesiac/kus   50 lei/mesiac/kus 

 Žiadosť ohľadom dočasného užívania verejného priestranstva ,sa podá na Oddelení správy 
miestneho patrimónia a uhradenie poplatku sa koná vopred , súčasne so schválením žiadosti .  

XV. 

 

Poplatok za užívanie súkromných priestranstiev mesta Nadlak pre  
výstavbu ( právnické osoby ) 

0,32 lei/m2/rok 

 

 
 

 
         PREDSEDAJÚCI                                              POTVRDZUJE  LEGALITU 
       RĂZVAN-FLORIN PALADIE             PREDNOSTA 
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