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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 

zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení 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“) a v súlade so zákonom 

č. 470/2021 Z. z. vydáva tento Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 

Krompachy č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta Krompachy 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta Krompachy 

(ďalej len „nariadenie“) sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. PIATA ČASŤ  - Daň za ubytovanie Čl. 20 ods. 1 nariadenia vrátane nadpisu  znie : 

 

„Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane 

 

(1) Platiteľ dane je povinný obci oznámiť najneskôr v deň začatia poskytovania odplatného 

prechodného ubytovania ubytovaciu kapacitu zariadenia a ukončenie poskytovania odplatného 

prechodného ubytovania je platiteľ dane povinný obci oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa 

ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania. Platiteľ dane je povinný obci 

oznámiť všetky zmeny skutočností rozhodujúcich pre určenie dane do 30 dní odo dňa, keď tieto 

skutočnosti nastali. 

 

 

 

 

Na tomto Doplnku sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch uznesenímč.35/E.1 

a nadobúda účinnosť dňa 29.3.2022 

 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Rušinová 

  primátorka mesta 
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