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Mesto Banská Bystrica na základe ustanovenia 8 6 ods. 1 v spojení s ustanovením $ 36 zákona 
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady adrobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská 
Bystrica, ktorým sa dopíňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2016 
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva (ďalej len „nariadenie“). 

I. 

Nariadenie sa dopíňa nasledovne: 

1. Za 814 sa vkladá 8 15, ktorý vrátane nadpisu znie: 

815 
Prechodné ustanovenia účinné k 1. júnu 2020 

Z dôvodu eliminácie negatívnych finančných dopadov na podnikateľské subjekty pôsobiace na 
území mesta Banská Bystrica vsúvislosti suznesením Vlády Slovenskej republiky 
č. 111/2020 zo dňa 11.03.2020, ktorým Vláda Slovenskej republiky vyhlásila od 12.03.2020 od 
6.00 hod. mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky v súvislosti s ohrozením verejného 
zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2, sa pre 
obdobie od 1. júna 2020 do 31. decembra 2020 určuje sadzba dane za osobitné užívanie 
verejného priestranstva umiestnením zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb v rámci 
terasy na ostatnom území vo výške 0,04 € za každý aj začatý m? osobitne užívaného verejného 
priestranstva a každý aj začatý deň. 

2. 815 „Záverečné ustanovenia“ sa prečíslováva na $ 16. 

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 468/2020-MsZ dňa 
26.05.2020 a nadobúda zdôvodu naliehavého verejného záujmu účinnosť dňom vyhlásenia. 
Naliehavý verejný záujem spočíva v eliminácii negatívnych finančných dopadov na podnikateľské 
subjekty pôsobiace na území mesta Banská Bystrica vsúvislosti s uznesením Vlády Slovenskej 
republiky č. 111/2020 zo dňa 11.03.2020, ktorým Vláda Slovenskej republiky vyhlásila od 
12.03.2020 od 6.00 hod. mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky v súvislosti 
s ohrozením verejného zdravia ll. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom 
SARS-CoV-2. 
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