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Všeobecne záväzné nariadenie 

o miestnych daniach na území mesta Krompachy 

Číslo:  
4/2014 

 

Mesto Krompachy, Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v zmysle § 4 ods. 3 písm. 
c), §6 a §11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami §4, §22, §30, §37, §44, §52 

a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o miestnych daniach“) sa uznieslo na vydaní tohto  Všeobecne záväzného 

nariadenia  č. 4/2014 o miestnych daniach na území  mesta Krompachy (ďalej len 
„nariadenie“). 
 

PRVÁ ČASŤ 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Základné náležitosti o jednotlivých miestnych daniach  sú uvedené v príslušných 
ustanoveniach zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

Čl. 2 

Základné ustanovenie 

 

(1) Mesto Krompachy ako správca dane (ďalej len „správca dane“) zavádza s účinnosťou  

od   1.1.2015 tieto miestne dane: 

 

a) daň z nehnuteľností, 
b) daň za psa, 
c) daň za užívanie verejného priestranstva, 
d) daň za ubytovanie, 

e) daň za predajné automaty, 
f) daň za nevýherné hracie prístroje. 
 

 

DRUHÁ ČASŤ 

Daň z nehnuteľností 
 

PRVÁ HLAVA 

Čl. 3 

Predmet úpravy VZN 

 

   Predmetom tohto nariadenia je určenie náležitostí miestnej dane 

z nehnuteľností, ktorá zahŕňa: 
· daň z pozemkov, 

· daň zo stavieb, 
· daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. 
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PRVÝ DIEL 

Daň z pozemkov 

 

Čl. 4 

Hodnota pozemku 

 

Správca dane ustanovuje hodnotu pozemkov  pre jednotlivé druhy pozemkov takto: 
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                                         0,0995 € 

b) trvalé trávnaté porasty                                                                          0,0215 €   

c) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom  

      rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy                            0,3319 €  

d) záhrady, zastavané plochy, nádvoria, ostatné plochy                           2,12 € 

e) stavebné pozemky                                                                               21,24 € 

f)   pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica 

 alebo predajný stánok                                                                          21,24 € 

      

                                                                        Čl. 5 

Sadzba dane 

 

Správca dane na území celého mesta určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov: 

a) ostatné plochy – 0,25 % 

b) všetky druhy pozemkov okrem ostatných plôch – 0,53 % 

z vypočítaného základu dane. 
 

 

DRUHÝ DIEL 

Daň zo stavieb 

 

Čl. 6 

Sadzba dane 

 

(1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý 

 aj začatý m2
 zastavanej plochy stavby nasledovne: 

a) pre stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 
stavbu 0,11 € 

b) pre stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu 0,15 € 

c) pre chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,26 € 

d) pre samostatne stojace garáže 0,35 € 

e)  stavby hromadných garáží 0,35 € 

f)  stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 0,35 € 

g)  pre priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby súžiace stavebníctvu, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu 1,50 € 

h)  pre stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie administratívu 
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 1,47 € 
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i)  pre ostatné stavby 0,74 € 

 

 

(2)  Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok 

za podlažie 0,07 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 
 

 

TRETÍ DIEL 

Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 

 

Čl. 7 

Sadzba dane 

 

 

      Správca dane na území celého mesta určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý 
m

2
 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške: 
a) za byty 0,12 € 

b) za nebytové priestory v obytnom dome 1,47 € 

 

 

DRUHÁ HLAVA   
 

Čl. 8 

Oslobodenie od dane z nehnuteľností 
 

 

(1) Správca dane poskytuje oslobodenie od dane z nehnuteľností na: 

 a) pozemky a stavby vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo 
zriadené na podnikanie – na pozemky vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, 
ktoré sú v užívaní mesta Krompachy, pozemky a stavby vo vlastníctve Košického 

samosprávneho kraja 

b) pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky 

c) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia 

výchovnej ťažby (prvej prebierky) 

d)  pozemky užívané školami a školskými zariadeniami 
  

Čl. 9 

Zníženie dane z nehnuteľností 
 

(1)  Správca dane poskytuje zníženie  dane z nehnuteľností vo výške 20 % z vyrubenej 

dane za stavby na bývanie a byty, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby a ktoré dovŕšili 
k 31. 12. predošlého zdaňovacieho obdobia vek 62 rokov a slúžia im výlučne na ich 
trvalé bývanie. 
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     (2) Daňovník si uplatňuje nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane podľa čl. 8 ods. 1 
a čl. 9 ods. 1 v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty 
a k dani za nevýherné hracie prístroje, alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie 
obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane, 

najneskôr v lehote podľa § 99a ods. 1 zák. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. Súčasťou daňového priznania k dani 

z nehnuteľností sú fotokópie dokladov, preukazujúcich nárok na oslobodenie od dane. 
 

 

TRETIA HLAVA 

 

Čl. 10 

Vyrubovanie dane z nehnuteľností 
 

Správca dane ustanovuje, že daň v úhrne do 3,00 € nebude vyrubovať. 

 

TRETIA ČASŤ 

Daň za psa 

 

Čl. 11 

Predmet úpravy VZN 

 

Predmetom  tohto nariadenia je určenie náležitostí miestnej dane za psa správcom 
dane podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 29 zákona o miestnych daniach. 

  

Čl. 12 

Sadzba dane 

 

(1) Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok nasledovne: 

a) v bytoch a bytových domoch                                                45,00 € 

b) v rodinných domoch                                                             10,00 € 

c) v záhradkárskych a chovateľských osadách                         45,00 € 

d) u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov            45,00 €  

 

Sadzba dane u fyzických osôb bude určená podľa trvalého pobytu daňovníka. 
V prípade, že miesto držania psa nie je totožné s miestom trvalého pobytu daňovníka, daň 
bude vyrubená podľa miesta držania psa za podmienky, že daňovník preukáže vlastnícky 
vzťah k predmetnej nehnuteľnosti, kde je pes držaný. Právnické osoby a fyzické osoby 
podnikatelia dokladujú výpisom z účtovnej evidencie, že pes je v majetku daňovníka 
a slúži na ochranu majetku. 
 

Čl. 13 

Zníženie, oslobodenie od dane 

 

(1) Správca dane zníži ročný poplatok za psa na základe písomnej žiadosti a preukázania 
skutočnosti na zníženie fyzickej osobe, ktorá k 31. 12. predchádzajúceho roka dovŕšila 
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vek 62 rokov a žije osamele v rodinnom dome, alebo byte, alebo v bytovom dome.  

nasledovne: 

a) v bytoch a bytových domoch zo 45,00 € na 30,00 € 

b) v rodinných domoch z 10,00 € na 7,00 € 

c) v záhradkárskych a chovateľských osadách zo 45,00 € na 30,00 € 

 

(2) Od dane sú oslobodení: 
a) Železničná polícia SR 

b) Policajný zbor SR 

c) Zbor väzenskej a justičnej polície 

d) Mestská polícia Krompachy 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

Čl. 14 

 

Predmet úpravy nariadenia 

Predmetom tohto nariadenia je určenie náležitosti miestnej dane za užívanie verejného 
priestranstva správcom dane podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 36 zákona o miestnych 

daniach.  

 

Čl. 15 

Vymedzenie predmetu dane 

 

 

(1)    Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva. 

(2)       Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia 
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného 
zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, 
trvalé parkovanie vozidla mimo vyhradeného parkoviska. Osobitným užívaním verejného 
priestranstva nie je zabratie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy 
alebo havárie rozvodov a verejných sietí. Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého 

parkoviska  sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre 
určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby, ako aj súvislé státie 
vozidlom na tom istom mieste.       

 

Čl. 16 

Sadzby dane 

 

(3)   Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva pre zariadenia poskytujúce služby alebo 
predajné zariadenia (bufety, stánky,) je:  
do 5 m

2
                               1,70 €/deň                       resp. 21,00 €/mesiac 

od 6 do 10 m
2                                3,50 €/deň                               40,00 €/mesiac 

od 11 do 20 m
2
                     5,20 €/deň                               70,00 €/mesiac  
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od 21 do 30 m
2
                     6,00 €/deň                               85,00 €/mesiac 

za predajné miesto do 1 m
2
 na mieste vyhradenom pre predaj prebytkov z vlastnej drobnej 

pestovateľskej činnosti          0,50 €/deň   
ambulantný predaj z osobných automobilov               8,00 €/deň 

ambulantný predaj z nákladných automobilov              10,00 €/deň 

V prípade záberu verejného priestranstva nad 30 m2
 za daň zvýši za každých 10 m2

  

o 1,70 €/deň.                 
Povolenie na umiestnenie takýchto zariadení na základe žiadosti vydáva oddelenie 
organizačno-správne a sociálnych vecí. 

(4)    Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie osobného 
motorového vozidla a prívesného vozíka mimo stráženého parkoviska na vyhradenom 

priestore za jedno parkovacie miesto je:  

· pre fyzické osoby                                                            20,00 €/mes. 

· pre právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia       25,00 €/mes. 
· pre  TAXI                                                                              25,00 €/mes. 
· pre osobu ŤZP                                                        10,00 €/mes.,  
     ktorá však spĺňa tieto podmienky: 

- vozidlo je vo vlastníctve držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím 
alebo držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou 

sprievodcu v zmysle platných právnych predpisov,  

- má trvalý pobyt na ulici, kde má byť parkovacie miesto vyhradené, 
- je podľa posudku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej ÚPSVaR) odkázaná  

na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, 
- má podľa posudku ÚPSVaR v oblasti mobility obmedzenú alebo zníženú schopnosť 

pohybu,  

- osobné motorové vozidlo bude aktívne využívať na účely prepravy do zamestnania, 
školského zariadenia, do domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia 
alebo denného stacionára. 

 -   je držiteľom osvedčenia o evidencii motorového vozidla, prípadne žije     v spoločnej     
domácnosti s držiteľom osvedčenia o evidencii motorového vozidla. 

 

Povolenie na užívanie verejného priestranstva vydáva oddelenie výstavby, životného 
prostredia a technických služieb. Náklady spojené s povolením na užívanie verejného 
priestranstva znáša v plnej výške žiadateľ. 
 

(5)    Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva pri umiestnení stavebných zariadení 
a umiestnenie skládky: 
stavebné zariadenia                                                                    0,33 €/m2/deň 

skládky stavebného a iného materiálu                                        0,50 €/m2/deň 

    

 Oddelenie výstavby, životného prostredia a technických služieb vydá povolenie  
na osobitné užívanie verejného priestranstva na základe žiadosti užívateľa. 

(6)    Sadzba dane  za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia cirkusu, 
lunaparku, prípadne inej atrakcie je 0,13 €/deň za každý aj začatý m2

. 

     Oddelenie výstavby, životného prostredia a technických služieb vydá povolenie  
na osobitné užívanie verejného priestranstva na základe žiadosti užívateľa. 
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(7)    Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie informačno-reklamného 
zariadenia je 0,10 €/deň za každý aj začatý m2

. 

      Oddelenie výstavby, životného prostredia a t
echnických služieb vydá povolenie  

na osobitné užívanie verejného priestranstva na základe žiadosti užívateľa. 

(8)    Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva  na príležitostné trhy, jarmoky je: 
za stánky s bežným sortimentom za prvý m2

                                 32,00 €/3 dni 
                                                     za každý ďalší aj začatý m2

         7,00 €/3 dni 
za stánky s občerstvením             za prvý m2

                                  39,00 €/3 dni 
                                                     za každý ďalší aj začatý m2

          8,00 €/3 dni 
za umiestnenie posedenia pri stánku s občerstvením 

                                                     do 5 m
2                                                     5,10 €/3 dni 

                                                     od 6 m
2
 do 10 m

2
                      10,50 €/3 dni 

                                                     od 11 m
2
do 20 m

2
                     15,60 €/3 dni 

                                                     od 21 m
2
 do 30 m

2
                    18,00 €/3 dni  

v prípade záberu verejného priestranstva nad 30 m2
 sa zvýši sadzba dane za každých  

10 m
2 

o 5,10 €/3 dni. 
za stojan mimo stánku                                                                     7,00 €/1 ks/3 dni 
za parkovanie motorového vozidla pri stánku                                 6,00 €/3 dni 
Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí vydá povolenie na umiestnenie takýchto 
zariadení . 
 Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením 
užívania verejného priestranstva. 

(9) Od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodené:      
a) užívanie verejného priestranstva, na ktorom sú umiestnené predajné zariadenia  

a zariadenia na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom 
priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, 

b) užívanie verejného priestranstva na skladovanie materiálu do 24 hodín od založenia 
skládky, ak bolo verejné priestranstvo následne uvedené do pôvodného stavu 

a uvedenia verejného priestranstva do pôvodného stavu, 

c) užívanie verejného priestranstva, na ktorom sa organizuje kultúrne alebo   spoločenské 
podujatie bez vstupného, alebo podujatie,  ktorého celý výťažok je určený  
na charitatívne a verejnoprospešné účely, 

d) užívanie verejného priestranstva na účely propagácie aktivít podporujúcich ochranu 
a tvorbu životného prostredia,  zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, ochranu 
ľudských práv, podporu zdravia a iných humanitných a verejnoprospešných cieľov. 

e) užívanie verejného priestranstva, na ktorom sú na pozvanie umiestnené stánky        
s predvádzaním ľudového remesla a predaj výrobkov pri príležitosti trhu, jarmoku.  
 

 

 

Čl. 17 

Oznamovacia povinnosť 

 

(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva  
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.  

(2) V oznámení daňovník uvedie: 

a) fyzická osoba – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu 
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b) právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo 

c) údaje rozhodujúce na určenie dane – účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu 
užívania verejného priestranstva. 

(3) Daňovník je povinný bezodkladne oznámiť správcovi dane, že osobitné užívanie  
    verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.   

    Ak si daňovník nesplní povinnosť oznámenia zániku daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa  
    jej zániku, nárok na  vrátenie pomernej časti dane zaniká. 
 

 

Čl. 18 

Vyrubovanie dane za užívanie verejného priestranstva 

 

Správca dane ustanovuje, že daň  do 3,00 € nebude vyrubovať. 

 

 

PIATA ČASŤ 

                                                      Daň za ubytovanie 

 

Čl. 19 

Predmet úpravy VZN 

 

Predmetom tohto nariadenia je určenie náležitosti miestnej dane za ubytovanie správcom 
dane podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 43 zákona o miestnych daniach. 

 

 

Čl. 20 

Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane 

 

(1) Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje 
odplatné prechodné ubytovanie, je povinný podať správcovi dane písomne oznámenie 
o začatí a skončení prevádzkovania tohto zariadenia, resp. zmeny už ohlásených údajov 
v lehote do 15 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.  

(2) Platiteľ dane poskytujúci odplatné prechodné ubytovanie v súkromí je povinný v rámci 
oznamovacej povinnosti uviesť: 
a) meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, ak ide o fyzickú 

osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR, 
b) zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu a názov 

ubytovacieho zariadenia a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia. 

(3) Platiteľ dane  - právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ je povinný v rámci 
oznamovacej povinnosti uviesť: 
a) obchodné meno, IČO, sídlo, resp. miesto podnikania a kontaktné údaje, 
b) údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomnosti v rozsahu 

meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje, 
c) zaradenia ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresa a názov 

ubytovacieho zariadenia a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.       
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Čl. 21 

Sadzba dane 

 

Správca dane určuje sadzbu dane 0,50 € za osobu a prenocovanie. 

 

 

 

Čl. 22 

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie pre účely dane 
 

(1) Platiteľ dane je povinný viesť samostatne za každé ubytovacie zariadenia na území mesta 
evidenciu ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej forme. Pre potreby kontroly 
dane za ubytovanie musí evidencia obsahovať tieto údaje: 
a) meno a priezvisko ubytovaného 

b) číslo dokladu totožnosti 
c) miesto trvalého pobytu 

d) dátum príchodu, odchodu a počet prenocovaní 
e) výšku a dátum zaplatenej dane 

(2) Platiteľ dane je povinný oznámiť spôsob evidencie ubytovaných (písomne v knihe hostí, 
alebo elektronicky) pred uskutočnením prvého zápisu. 

(3) Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane bez zbytočného odkladu predložiť pre 
účely kontroly evidenciu podľa ods. 1 tohto článku.  

 

 

Čl. 23 

Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane 

 

Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi, t. j. osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom 

zariadení doklad o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí nasledovné údaje: 
a) sadzbu dane na osobu v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia 

b)  počet prenocovaní 
c) počet osôb, ktoré prenocovali 
d) dátum od kedy do kedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté  
e) výšku dane. 

 

Čl. 24 

Spôsob a lehota odvodu dane 

 

(4) Platiteľ dane je povinný: 
a) predložiť správcovi dane oznámenie k dani za ubytovanie o počte ubytovaných osôb 

v termínoch do 31. marca, do 30. júna, do 30. septembra a do 31. decembra  a v týchto 

lehotách aj daň uhradiť bez vyrubenia. 

b) daň za ubytovanie je možné uhradiť bezhotovostným prevodom, alebo hotovostným 
vkladom  na účet správcu dane v peňažnom ústave, alebo hotovostnou platnou 
v pokladni Mestského úradu na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ 
v písomnej forme od správcu dane. 
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Čl. 25 

Oslobodenie od dane 

 

Od dane sú oslobodení: 
a) žiaci ubytovaní v internátnych školách 

b) študenti stredných škôl ubytovaní v študentských domovoch a internátoch 

 

 

 

ŠIESTA  ČASŤ 

Daň za predajné automaty 

 

Čl. 26 

Predmet úpravy VZN 

 

Predmetom tohto nariadenia je určenie náležitosti miestnej dane za predajné automaty 
správcom dane podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 51 zákona o miestnych daniach. 

 

 

Čl. 27 

Sadzba dane 

 

Správca dane určuje sadzbu dane nasledovne:  

a) 20,00 € za jeden predajný automat do 5 druhov tovaru a kalendárny rok;  
b) 40,00 € za jeden predajný automat do 10 druhov tovaru a kalendárny rok;  
c) 50,00 € za jeden predajný automat do viac ako 10 druhov tovaru a kalendárny rok. 

 

 

Čl. 28 

Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane  
a spôsob identifikácie predajných automatov 

 

(1) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat  na viditeľnom mieste štítkom, kde 
musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, 
dátum začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné číslo. 

(2) Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie 
predajných automatov.  

 

Čl. 29 

Zníženie dane 

 

Správca dane ustanovuje zníženie dane o 50 % za predajné automaty, ktoré sú 
umiestnené v priestoroch základných a stredných škôl a vydávajú tovar s prevahou 

mliečnych výrobkov, t. j. v rozsahu väčšom ako 50 % ponúkaných tovarov.   
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SIEDMA  ČASŤ 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

 

 

Čl. 30 

Predmet úpravy VZN 

 

 

Predmetom tohto VZN je určenie náležitosti miestnej dani za nevýherné hracie 
prístroje podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 59 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov správcom dane. 

 

Čl. 31 

Sadzba dane 

 

 

Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherný hrací prístroj nasledovne: 

a) 100,00 € za veľké nevýherné hracie prístroje (napr. bowling, biliard, gulečník)           
b) 30,00 € za malé a stredné nevýherné hracie prístroje (napr. šípkové automaty,    

flipery ) 

 

 

 

Čl. 32 

Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane  
a spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov 

 

 

(1) Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú (alebo elektronickú) evidenciu 
nevýherných hracích prístrojov v rozsahu údajov: 

a) výrobné číslo prístroja 

b) dátum začatia prevádzkovania prístroja 

c) označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený 

d) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto 
podnikania, IČO, štatutárny zástupca, prevádzkovateľ) 

(2) Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť inventárny zoznam 
evidencie nevýherných hracích prístrojov. 

(3) Daňovník je povinný označiť štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno,  
prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania 
nevýherného hracieho prístroja a výrobné číslo.   
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ÔSMA  ČASŤ 

Vyrubenie a splatnosť dane 

 

Čl. 33 

 

 

 Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie 
prístroje vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného 
zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, v ktorom uvedie  

i jej splatnosť. 
 

 

DEVIATA ČASŤ 

Záverečné ustanovenia 

 

 Čl. 34 

 

(1) V ostatnom sa správa daní riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona SNR č.  563/2009 Z. z.  

o správe  daní   (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších  predpisov.  

 

 

(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie  
 č. 3/2012 o  miestnych daniach na území mesta Krompachy  a jeho Doplnok č. 1.  

 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Rušinová v.r.                                                        
primátorka mesta 
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Mesto Krompachy, Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v zmysle § 4 ods. 3 písm. 
c), §6 a §11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami §4, §22, §30, §37, §44, §52 a súvisiacich 
ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavené odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o miestnych daniach“) sa uznieslo na vydaní tohto Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta Krompachy (ďalej len 
„nariadenie“). 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta 
Krompachy sa mení a dopĺňa takto: 

 

Čl. 1 

 

Štvrtá časť – Daň za užívanie verejného priestranstva v Čl. 16 Sadzby dane:  
 

- v ods. (3) sa za zátvorkou s textom (bufety a stánky) dopĺňa text „a pre trh kvetov 

a zelene“ 

 

- v ods. (4) sa mení sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie 
osobného motorového a prívesného vozíka mimo stráženého parkoviska na vyhradenom 
priestore za jedno parkovacie miesto pre osobu ŤZP z pôvodných „10,00 €/mes.“ na „8,00 

€/mes.“ 

 

- ods. (8) sa mení a znie: 

 

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na príležitostné trhy, jarmoky je: 
za stánky s bežným sortimentom  za prvý m2   36,00 EUR/3 dni 

      za každý ďalší aj začatý m2   8,00 EUR/3 dni 

 

za stánky s občerstvením   za prvý m2   45,00 EUR/3 dni 

      za každý ďalší aj začatý m2   9,00 EUR/3 dni 

 

za umiestnenie posedenia pri stánku s občerstvením 

      do 5 m2     6,00 EUR/3 dni 

      od 6 m2 do 10 m2  12,00 EUR/3 dni 

od 11 m2 do 20 m2  18,00 EUR/3 dni 

od 21 m2 do 30 m2  24,00 EUR/3 dni 

v prípade záberu verejného priestranstva nad 30 m2 sa zvýši sadzba dane za každých 10 m2 

o 6,00 EUR/3 dni. 

 

za stojan mimo stánku       7,00 EUR/1 ks/3 dni 

za parkovanie motorového vozidla pri stánku             15,00 EUR/3 dni 

za stánky s ľudovým remeslom na pozvanie za 1 m2   1,00 EUR/1 m2 /deň 

- v ods. (9) sa vypúšťa bod e) 
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- vypúšťa sa čl. 18 – Vyrubovanie dane za užívanie verejného priestranstva 

 

Čl. 2 

 

1. Na tomto Doplnku č. 1 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na svojom 

zasadnutí dňa  12.12.2018, Uznesením č. 2/F.2. 

 

2. Tento Doplnok č. 1 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli po 
schválení Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch. 

 

 

V Krompachoch dňa 12.12.2018 

 

 

 

 

        Ing. Iveta Rušinová v.r. 
     primátorka mesta 

 


