
MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO    KROMPACHY 
  

Nariadenie č. 8/2004 
oo  mmiieessttnnyycchh  ddaanniiaacchh  nnaa  úúzzeemmíí  mmeessttaa  KK rr oommppaacchhyy  

  
     Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch podľa §§ 6 a 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, v znení neskorších predpisov, §§ 29,36,43,51 a 59 zákona č. 582/2004 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákona č. 
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách územných finančných orgánov v znení 
neskorších predpisov     

v y d á v a 
 

VVššeeoobbeeccnnee  zzáávvääzznnéé  nnaarr iiaaddeenniiee  
oo  mmiieessttnnyycchh  ddaanniiaacchh  nnaa  úúzzeemmíí  mmeessttaa  KK rr oommppaacchhyy  

  
ÚÚvvooddnnéé  uussttaannoovveenniiaa  

§§11  
  

11))  TToottoo  vvššeeoobbeeccnnee  zzáávvääzznnéé  nnaarriiaaddeenniiee  uussttaannoovvuujjee  nnaajjmmää  ddrruuhhyy  mmiieessttnnyycchh  ddaanníí,,  kkttoorréé  ssaa  
uukkllaaddaajjúú,,  ssaaddzzbbyy  ddaannee,,  ppooddrroobbnnoossttii   aa  nnáálleežžii ttoossttii   oozznnaammoovvaacceejj   ppoovviinnnnoossttii ,,  rroozzssaahh  aa  ssppôôssoobb  
vveeddeenniiaa  pprreeuukkaazznneejj   eevviiddeenncciiee  nnaa  úúččeellyy  ddaannee,,  jjeejj   nnáálleežžii ttoossttii ,,  ssppôôssoobbyy  vvyybbeerraanniiaa  ddaannee,,  
pprrííppaaddnnéé  oosslloobbooddeenniiaa  aa  ppooddmmiieennkkyy  nnaa  uuppllaattnneenniiee  oosslloobbooddeenniiaa..  

22))  MMeessttoo  KKrroommppaacchhyy  nnaa  sspprraavvoovvaannoomm  úúzzeemmíí,,  kkttoorrýýmm  jjee  cceelléé  kkaattaassttrráállnnee  úúzzeemmiiee  mmeessttaa  
KKrroommppaacchhyy,,  uukkllaaddáá  ttiieettoo  ddaannee::  

aa))  ddaaňň  zz  nneehhnnuutteeľľnnoossttíí  
bb))  ddaaňň  zzaa  ppssaa  
cc))  ddaaňň  zzaa  uužžíívvaanniiee  vveerreejjnnééhhoo  pprriieessttrraannssttvvaa  
dd))  ddaaňň  zzaa  uubbyyttoovvaanniiee  
ee))  ddaaňň  zzaa  pprreeddaajjnnéé  aauuttoommaattyy  
ff))  ddaaňň  zzaa  nneevvýýhheerrnnéé  hhrraacciiee  pprrííssttrroojjee  

 
ČČaassťť  11  

DDaaňň  zz  nneehhnnuutteeľľnnoosstt ii   
§§  22  

  
     Podmienky ukladania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Krompachy sú 
predmetom samostatného všeobecne záväzného nariadenia 
  

ČČaassťť  22..  
DDaaňň  zz  ppssaa  

§§  33  
1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou. 



22))  PPrreeddmmeettoomm  ddaannee  zzaa  ppssaa  nniiee  jjee::    ppeess  cchhoovvaannýý  nnaa  vveeddeecckkéé  úúččeellyy  aa  vvýýsskkuummnnéé  úúččeellyy,,  ppeess  
uummiieessttnneennýý  vv  úúttuullkkuu  zzvviieerraatt,,  ppeess  ssoo  ššppeecciiáállnnyymm  vvýýccvviikkoomm  nnaa  sspprreevvááddzzaanniiee  nneevviiddoommeejj   
oossoobbyy  aa  ppeess,,  kkttoorrééhhoo  vvllaassttnníí  oobbččaann  ss  ťťaažžkkýýmm  zzddrraavvoottnnýýmm  ppoossttiihhnnuuttíímm  

33))  DDaaňňoovvnnííkkoomm  jjee  ffyyzziicckkáá  oossoobbaa  aalleebboo  pprráávvnniicckkáá  oossoobbaa,,  kkttoorréé  jjee    vvllaassttnnííkkoomm  ppssaa  aalleebboo  
          ddrržžii tteeľľoomm  ppssaa,,  aakkoo  ssaa  nneeddáá  pprreeuukkáázzaaťť,,  kkttoo  ppssaa  vvllaassttnníí  
44))  ZZáákkllaaddoomm  ddaannee  jjee  ppooččeett  ppssoovv..  
55))  SSaaddzzbbaa  ddaannee  ssaa  ssttaannoovvuujjee  nnaa  jjeeddnnééhhoo  ppssaa  aa  kkaalleennddáárrnnyy  rrookk    ttaakkttoo::    

aa))  vv  bbyyttoocchh    aa  oobbyyttnnýýcchh  ddoommoocchh              22..000000,,--  SSkk      
bb))  vv  rrooddiinnnnýýcchh  ddoommoocchh                                220000,,--  SSkk  

6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom daňovník, už nie je vlastníkom alebo držiteľom  psa.          

7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti na Mestský úrad v 
Krompachoch do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na 
zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho 
obdobia. 

88))  DDaaňň  zzaa  ppssaa  nnaa  rrookk  22000055  vvyyrruubbuujjee  mmeessttoo  KKrroommppaacchhyy  ppllaattoobbnnýýmm  vvýýmmeerroomm,,  vv  ďďaallššíícchh  
zzddaaňňoovvaaccíícchh  oobbddoobbiiaacchh  jjee  ddaaňň  ssppllaattnnáá  bbeezz  vvyyrruubbeenniiaa  ddoo  3311..  jjaannuuáárraa  ttoohhttoo  zzddaaňňoovvaacciieehhoo  
oobbddoobbiiaa..  

9) Ak daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikne a daňovník to oznámi 
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, mesto 
Krompachy, ako správca dane, vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace 
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 

1100))    DDaaňň  zzaa  ppssaa  nnaa  rrookk  22000055  jjee  ssppllaattnnáá  ddoo  1155  ddnníí  ooddoo  ddňňaa  ddoorruuččeenniiaa  ppllaattoobbnnééhhoo    vvýýmmeerruu  aa  ttoo  
ttýýmmttoo  ssppôôssoobboomm::  

aa))  vv  hhoottoovvoossttii   vv  ppookkllaaddnnii   MMeessttsskkééhhoo  úúrraadduu  vv  KKrroommppaacchhoocchh  
bb))  ppooššttoovvoouu  ppoouukkáážžkkoouu  
cc))  bbeezzhhoottoovvoossttnnýýmm  pprreevvooddoomm  nnaa  úúččeett  mmeessttaa  KKrroommppaacchhyy    

  
  

Časť 3 

Daň za užívanie verejného priestranstva 
§§  44  

  
11))  PPrreeddmmeettoomm  ddaannee  zzaa  uužžíívvaanniiee  vveerreejjnnééhhoo  pprriieessttrraannssttvvaa  jjee  oossoobbii ttnnéé  uužžíívvaanniiee  vveerreejjnnééhhoo  

pprriieessttrraannssttvvaa  aa  ddooččaassnnéé  ppaarrkkoovvaanniiee  mmoottoorroovvééhhoo  vvoozziiddllaa  nnaa  vvyyhhrraaddeennoomm  pprriieessttoorree  
vveerreejjnnééhhoo  pprriieessttrraannssttvvaa..  

22))  VVeerreejjnnýýmm  pprriieessttrraannssttvvoomm  nnaa  úúččeellyy  ttoohhttoo  nnaarriiaaddeenniiaa  ssúú  vveerreejjnnoossttii   pprrííssttuuppnnéé  ppoozzeemmkkyy  vvoo  
vvllaassttnnííccttvvee  mmeessttaa  KKrroommppaacchhyy  aa  ttoo  nnaajjmmää::  

a) všetky vedľajšie miestne komunikácie v celkovej dĺžke a šírke 
hlavného dopravného a pridruženého priestoru, 

b) vybudovaný chodník prípadne aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na 
celom území mesta 

cc))  pprriieessttrraannssttvváá  vv  mmeessttee,,  vvššeettkkyy  ttzzvv..  nneekknniihhoovvaannéé  ppaarrcceellyy  vv  iinnttrraavvii lláánnee  
aa  eexxttrraavvii lláánnee  mmeessttaa  KKrroommppaacchhyy,,  

dd))  vvššeettkkyy  vveerreejjnnoossttii   pprrííssttuuppnnéé  ppoozzeemmkkyy  vv  mmeessttee  KKrroommppaacchhyy  ookkrreemm  ttýýcchh,,  kkttoorréé  ssúú  
vvoo  vvllaassttnnííccttvvee  ffyyzziicckkýýcchh  aa  pprráávvnniicckkýýcchh  oossôôbb,,  aalleebboo  kkuu  kkttoorrýýmm  mmaajjúú  ttiieettoo  



oossoobbyy  pprráávvoo  hhoossppooddáárreenniiaa  ––  nnaajjmmää  zzeelleennéé  pplloocchhyy  mmeeddzzii   cchhooddnnííkkmmii  
aa  kkoommuunniikkáácciiaammii ,,  vvyyddlláážžddeennéé  aalleebboo  iinnaakk  uupprraavveennéé  pplloocchhyy  pprree  oobbyyvvaatteeľľoovv,,  

ee))  ppaarrkkoovviisskkáá  
ff))  ttrrhhoovviisskkoo  nnaa  LLoorreennccoovveejj   uull ..  

3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie najmä 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.  

4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorí verejné priestranstvo užíva. 
5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 

priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto. 
6) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva okrem trvalého parkovania motorového 

vozidla,  je 10,- za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý 
aj začatý deň. 

7) Sadzba za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidla mimo  
vyhradeného parkoviska je 1,- Sk za každý aj začatý m2 takto užívanie verejného 
priestranstva a každý aj začatý deň. 

8) 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 trvalé parkovanie motorového vozidla, ktoré je vo 

vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých občanov alebo  slúži na ich prepravu. 
b) užívanie verejného priestranstva na kultúrne a športové podujatia nekomerčného    

charakteru 
c) užívanie verejného priestranstva na ktorom sú umiestnené predajné zariadenia   

a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom  
priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhod-nutie, 

d) užívanie verejného priestranstva na skladovanie materiálu do 24 hodín od založenia 
skládky a uvedenia verejného priestranstva do pôvodného stavu. 

10)   Daňovník je povinný: 
a) osobne alebo písomne podať správcovi dane  priznanie  za užívanie verejného       

priestranstva a to najmenej tri dni pred začatím  osobitného užívania verejného 
priestranstva, vo výnimočných prípadoch najneskôr v deň, v ktorom sa má realizovať 
užívanie verejného priestranstva, 

b) bezodkladne oznámiť správcovi dane každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať 
vplyv na výšku vyrubenej alebo zaplatenej dane, 

c) bezodkladne oznámiť správcovi dane, že osobitné užívanie verejného priestranstva 
skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. 

11)  Daň za osobitné užívanie verejného priestranstva je splatná do 15 dní odo dňa doručenia 
platobného výmeru a to v hotovosti v pokladni, bezhotovostným prevodom na účet mesta 
alebo poštovou poukážkou. 

 
Časť 4 

Daň za ubytovanie 
§ 5 

1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v  
2) zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania /v ďalšom texte „zariadenie“/. 
3) Daňovníkom dane za ubytovanie je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne 

prechodne ubytuje. 



4) Základom dane je počet prenocovaní. 
5) Sadza dane je 10,- Sk  na osobu a prenocovanie. 
6)  Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré odplatné prechodné ubytovanie 

poskytuje. 
7) Platiteľ dane vedie o dani zaplatenej daňovníkom evidenciu v knihe ubytovaných 

nasledujúcim spôsobom. 
8) Kniha ubytovaných musí byť vedené v zviazanom zošite so zreteľným číselným 

označením strán. 
9) V knihe ubytovaných poplatník vedie najmenej 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. 

10)  Platiteľ dane je povinný predložiť každú ďalšiu knihu ubytovaných na registráciu  
správcovi dane pred uskutočnením prvého zápisu.  

11)  Doterajšie knihy ubytovaných platiteľ dane predloží na registráciu správcovi dane     
najneskôr  do 31. 12. 2004. 

12)  Platiteľ dane je  povinný : 
a) Vyzdvihnúť si u správcu dane bloky – prísne zúčtovateľné očíslované tlačivá 

s označením Daň za ubytovanie a príslušnou nominálnou hodnotou /10, 50,100 
Sk/. 

b) Predložiť správcovi dane vyúčtovanie prísne zúčtovateľných tlačív, zaplatenej 
dane a knihu ubytovaných v termínoch do 31. marca, do 30. júna, 30. 
septembra a do 31. 12. a v týchto lehotách daň uhradiť správcovi dane. 

c) Predložiť správcovi dane knihu ubytovaných  ku kontrole kedykoľvek na jeho 
požiadanie 

13)  Daň je splatná  nasledujúcim spôsobom: 
a) v hotovosti v pokladni na mestskom úrade 
b) bezhotovostne na účet mesta č 3400349002/5600 Dexia banka Slovensko a.s. 
c) poštovou poukážkou 

   Časť 5 
Daň za predajné automaty 

§ 6 
1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za 

odplatu /v ďalšom texte „predajné automaty“/. 
2) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 
3) Základom dane je počet predajných automatov. 
4) Sadzba dane je : 

a) 500,- Sk ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru 
najviac 5 druhov tovaru, 

b) 1.000,- Sk ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru 6 - 
10 druhov tovaru, 

c) 1.500,- Sk ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru 
viac ako 10 druhov tovaru. 

5) Správa dane vyrubí daň platobným výmerom. 
6) Poplatková povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajného automatu na 

verejnom priestranstve, ako aj v budovách a iných objektoch prístupných verejnosti, 
a zaniká dňom ukončenia  ich prevádzkovania. 



7) Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30 
dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie, 
alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla 
daňová povinnosť. 

8) V písomnom oznámení uvedie daňovník najmenej tieto údaje: 
a) meno a priezvisko/obchodné meno,  
b) sídlo, IČO,  
c) miesto prevádzkovania,  
d) počet   predajných automatov, 
e) identifikačné údaje predajného automatu. 

9) Daň za predajné automaty sa na  prvé zdaňovacie obdobie vyrubuje platobným výmerom.   
10) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná na zdaňovacie obdobie bez vyrubenia do 

31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 
 

Časť 6 
Daň na nevýherné hracie prístroje 

              § 7  
1) Daň za nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom 

tieto hracie prístroje nevydávajú peňažné výhry a sú prevádzkované v priestoroch 
prístupných verejnosti /v ďalšom texte „nevýherné hracie prístroje“/. 

2) Nevýherné hracie prístroje sú:  elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické  
prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 

3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje 
prevádzkuje. 

4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 
5) Sadzba poplatku je 5.000,- Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 
6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov 

a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania. 
7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 

dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie 
alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla 
daňová povinnosť. 

8) V písomnom oznámení uvedie daňovník najmenej tieto údaje: 
a) meno a priezvisko/obchodné meno,  
b) sídlo, IČO,  
c) miesto prevádzkovania,  
d) počet nevýherných hracích prístrojov a ich identifikačné údaje 

9) Daň sa vyrubuje v prvom zdaňovacom období platobným výmerom. V ďalších   
zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto 
zdaňovacieho obdobia. 

10) Pre účely výberu dane je daňovník povinný viesť preukaznú evidenciu za každý 
nevýherný hrací prístroj samostatne: 

a. výrobné číslo nevýherného hracieho automatu,  
b. miesto prevádzkovania, 
c. začiatok a ukončenie prevádzkovania. 

  
SSppoollooččnnéé  uussttaannoovveenniiaa  
                          §§  88  
  



              DDaańńoovvnnííkk  jjee  ppoovviinnnnýý  ppííssoommnnee  oozznnáámmiiťť  vvzznniikk  ddaaňňoovveejj   ppoovviinnnnoossttii   sspprráávvccoovvii   ddaannee  --  mmeessttuu  
KKrroommppaacchhyy,,  NNáámmeessttiiee  sslloobbooddyy  11,,  KKrroommppaacchhyy  aa  vv  tteejj ttoo  lleehhoottee  zzaappllaattiiťť  ddaaňň  nnaa  zzddaaňňoovvaacciiee  oobbddoobbiiee  
aalleebboo  ppoommeerrnnúú  ččaassťť  ddaannee  nnaa  zzoossttáávvaajjúúccee  mmeessiiaaccee  zzddaaňňoovvaacciieehhoo  oobbddoobbiiaa    

11))  AAkk  ddaaňňoovváá  ppoovviinnnnoossťť  zzaanniikknnee  vv  pprriieebbeehhuu  zzddaaňňoovvaacciieehhoo  oobbddoobbiiaa  aa  ddaaňňoovvnnííkk  ttoo  oozznnáámmii   
sspprráávvccoovvii   ddaannee  nnaajjnneesskkôôrr  ddoo  3300  ddnníí  ooddoo  ddňňaa  zzáánniikkuu  ddaaňňoovveejj   ppoovviinnnnoossttii ,,  sspprráávvccaa  ddaannee  
vvrrááttii   ppoommeerrnnúú  ččaassťť  ddaannee  zzaa  zzoossttáávvaajjúúccee  ddnnii   zzddaaňňoovvaacciieehhoo  oobbddoobbiiaa,,  zzaa  kkttoorréé  bboollaa  ddaaňň  
zzaappllaatteennáá..  

22))  DDaaňňoovvnnííkk  vv  ppííssoommnnoomm  oozznnáámmeenníí  uuvvááddzzaa  nnaajjmmeenneejj   ttiieettoo  úúddaajjee::  mmeennoo  aa  pprriieezzvviisskkoo,,  rrooddnnéé  
ččíísslloo  aa  ttrrvvaallýý  ppoobbyyttuu  uu  ffyyzziicckkeejj   oossoobbyy  aa  oobbcchhooddnnéé  mmeennoo,,  IIČČOO  aa  ssííddlloo    uu  pprráávvnniicckkeejj   oossoobbyy,,    
ddrruuhh  ddaannee,,  zzáákkllaadd  ddaannee,,  ddááttuumm  vvzznniikkuu  rreesspp..  zzáánniikkuu  ddaaňňoovveejj   ppoovviinnnnoossttii ..  

 

Záverečné ustanovenia 
§§  99  

1) Mestské zastupiteľstvo mesta Krompachy sa na tomto všeobecne záväznom nariadení  
uznieslo dňa 30. novembra 2004 uznesením č. 19/F-3. 

22))  VVššeeoobbeeccnnee  zzáávvääzznnéé  nnaarriiaaddeenniiee  nnaaddoobbúúddaa  úúččiinnnnoossťť  ddňňaa  11..  11..  22000055..  
3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, stráca účinnosť 

Nariadenie MsZ v Krompachoch  č. 2/1997 o miestnych poplatkoch 
v znení neskorších doplnkov. 

  
  

JJaakkuubb  ZZaahhrraaddnnííkk  
  pprriimmááttoorr      mmeessttaa  

KKrroommppaacchhyy,,  3300..  nnoovveemmbbrraa  22000044  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO    KROMPACHY 
  

DOPLNOK č. 1 
k Nariadeniu č. 8/2004 o miestnych daniach na území mesta Krompachy 

  
     Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch podľa §§ 6 a 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, v znení neskorších predpisov, §§ 29,36,43,51 a 59 zákona č. 582/2004 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákona č. 
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách územných finančných orgánov v znení 
neskorších predpisov     

v y d á v a 
DOPLNOK č. 1 

 
kk  VVššeeoobbeeccnnee  zzáávvääzznnéémmuu  nnaarr iiaaddeenniiuu  

oo  mmiieessttnnyycchh  ddaanniiaacchh  nnaa  úúzzeemmíí  mmeessttaa  KK rr oommppaacchhyy  
  

  VVššeeoobbeeccnnee  zzáávvääzznnéé  nnaarriiaaddeenniiee  mmeessttaa  KKrroommppaacchhyy  čč..  88//220044  oo  mmiieessttnnyycchh  ddaanniiaacchh  nnaa  úúzzeemmíí  
mmeessttaa  KKrroommppaacchhyy  ssaa  mmeenníí  aa  ddooppĺĺňňaa  ttaakkttoo  ::    
  
11))  VV  §§  11  ooddss..  22))  zznniiee  ::  MMeessttsskkéé  zzaassttuuppii tteeľľssttvvoo  nnaa  sspprraaccoovvaannoomm  úúzzeemmíí,,  kkttoorrýýmmii   jjee  cceelléé  kkaattaassttrráállnnee  
úúzzeemmiiee  mmeessttaa  KKrroommppaacchhyy,,  uukkllaaddáá  ttiieettoo  ddaannee  ::  

aa))  ddaaňň  zz  nneehhnnuutteeľľnnoossttii   
bb))  ddaaňň  zzaa  ppssaa  
cc))  ddaaňň  zzaa  uužžíívvaanniiee  vveerreejjnnééhhoo  pprriieessttrraannssttvvaa  
dd))  ddaaňň  zzaa  uubbyyttoovvaanniiee  

  
22))  VV  §§  33  ooddss..  22))  zznniiee  ::  pprreeddmmeettoomm  ddaannee  zzaa  ppssaa  nniiee  jjee  ::  ppeess  cchhoovvaannýý  nnaa  vveeddeecckkéé  úúččeellyy,,  vvýýsskkuummnnéé  
úúččeellyy,,  ppeess  uummiieessttnneennýý  vv  úúttuullkkuu  zzvviieerraatt,,  ppeess  ssoo  ššppeecciiáállnnyymm  vvýýccvviikkoomm,,  kkttoorrééhhoo  vvllaassttnníí  aalleebboo  
ppoouužžíívvaa  oobbččaann  ss  ťťaažžkkýýmm  zzddrraavvoottnnýýmm  ppoossttiihhnnuuttíímm..  
  
33))  VV  §§  33  ooddss..  55  ppííssmm..  aa))  ssaa  ssuummaa  22  000000,,––  SSkk  nnaahhrrááddzzaa  ssuummoouu  11  000000,,––  SSkk..  
  
44))  VV  §§  33  ooddss..  66  zznniiee  ::  DDaaňňoovváá  ppoovviinnnnoossťť  vvzznniikkáá  pprrvvýýmm  ddňňoomm  kkaalleennddáárrnneehhoo  mmeessiiaaccaa  
nnaasslleedduujjúúcceehhoo  ppoo  mmeessiiaaccii ,,  vv  kkttoorroomm  ssaa  ppeess  ssttaall   pprreeddmmeettoomm  ddaannee  ppooddľľaa  §§  33  ooddss..  11  NNaarriiaaddeenniiaa  čč..  
88//22000044  oo  mmiieessttnnyycchh  ddaanniiaacchh  nnaa  úúzzeemmíí  mmeessttaa  KKrroommppaacchhyy  aa  zzaanniikkáá  pprrvvýýmm  ddňňoomm  mmeessiiaaccaa  
nnaasslleedduujjúúcceehhoo  ppoo  mmeessiiaaccii ,,  vv  kkttoorroomm  ddaaňňoovvnnííkk  uužž  nniiee  jjee  vvllaassttnnííkkoomm  aalleebboo  ddrržžii tteeľľoomm  ppssaa..    
  
55))  VV  §§  33  ooddss..  88  ssaa  ddooppĺĺňňaa  tteexxtt  ::  DDaaňň  mmoožžnnoo  zzaappllaattiiťť  ppooššttoovvoouu  ppoouukkáážžkkoouu,,  bbeezzhhoottoovvoossttnnýýmm  
pprreevvooddoomm  nnaa  úúččeett  mmeessttaa  aalleebboo  vv  ppookkllaaddnnii   mmeessttsskkééhhoo  úúrraadduu..  
  
66))  VV  §§  55  ooddss..  11))  zznniiee  ::  pprreeddmmeettoomm  ddaannee  zzaa  uubbyyttoovvaanniiee  jjee  ooddppllaattnnéé  pprreecchhooddnnéé  uubbyyttoovvaanniiee  ffyyzziicckkeejj   
oossoobbyy  vv  uubbyyttoovvaaccoomm  zzaarriiaaddeenníí..  
  
77))  ČČaassťť  VV  §§  66  DDaaňň  zzaa  pprreeddaajjnnéé  aauuttoommaattyy  ssaa  vvyyppúúššťťaa..  



88))  ČČaassťť  VVII..  §§  77  DDaaňň  zzaa  nneevvýýhheerrnnéé  aauuttoommaattyy  ssaa  vvyyppúúššťťaa..  
  
99))  DDootteerraajjššiiee  §§§§  88  aa  99  ssaa  oozznnaaččuujjúú  aakkoo  §§§§  66  aa  77..  
  
1100))  NNaa  DDooppllnnkkuu  čč..  11  kk  VVššeeoobbeeccnnee  zzáávvääzznnéémmuu  nnaarriiaaddeenniiuu  mmeessttaa  KKrroommppaacchhyy  čč..  88//22000044  
oo  mmiieessttnnyycchh  ddaanniiaacchh  nnaa  úúzzeemmíí  mmeessttaa  KKrroommppaacchhyy  ssaa  uuzznniieesslloo  MMeessttsskkéé  zzaassttuuppii tteeľľssttvvoo  
vv  KKrroommppaacchhoocchh  nnaa  ssvvoojjoomm  zzaassaaddnnuuttíí  ddňňaa  2299..  nnoovveemmbbrraa  22000055  uuzznneesseenníímm  čč..  3300//FF--22..  
  
1111))  TTeennttoo  DDooppllnnookk  čč..  11  kk  VVZZNN  MMssZZ  vv  KKrroommppaacchhoocchh  čč..  88//22000044  oo  mmiieessttnnyycchh  ddaanniiaacchh  nnaa  úúzzeemmíí  
mmeessttaa  KKrroommppaacchhyy  nnaaddoobbúúddaa  úúččiinnnnoossťť  ddňňaa  11..  jjaannuuáárraa  22000066..  

  
  
  
  
KKrroommppaacchhyy  2299..  nnoovveemmbbrraa  22000055    
  
  
  
  
  
  
  
  
                    JJaakkuubb  ZZAAHHRRAADDNNÍÍ KK   
                              pprriimmááttoorr  mmeessttaa  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  


