MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO KROMPACHY

Nariadenie 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

vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie
o miestnych daniach na území mesta Krompachy
Úvodné ustanovenia
§1
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje najmä druhy miestnych daní, ktoré sa
ukladajú, sadzby dane, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, rozsah a spôsob
vedenia preukaznej evidencie na účely dane, jej náležitosti, spôsoby vyberania dane,
prípadné oslobodenia a podmienky na uplatnenie oslobodenia.
2) Mesto Krompachy na spravovanom území, ktorým je celé katastrálne územie mesta
Krompachy, ukladá tieto 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

Časť 1
Daň z nehnuteľnosti
§2
Podmienky ukladania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Krompachy sú
predmetom samostatného všeobecne záväzného nariadenia

Časť 2.
Daň z psa
§3
1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.

2) Predmetom dane za psa nie je: pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes
umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej
osoby a pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím
3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktoré je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa, ako sa nedá preukázať, kto psa vlastní
4) Základom dane je počet psov.
5) Sadzba dane sa stanovuje na jedného psa a kalendárny rok takto:
a) v bytoch a obytných domoch
2 .0 0 0 ,- S k
b) v rodinných domoch
2 0 0 ,- S k
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.
8) Daň za psa na rok 2005 vyrubuje mesto Krompachy platobným výmerom, v ďalších
zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho
obdobia.
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.
10) Daň za psa na rok 2005 je splatná do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru a to
týmto spôsobom:
a) v hotovosti v pokladni Mestského úradu v Krompachoch
b) poštovou poukážkou
c) bezhotovostným prevodom na účet mesta Krompachy

Časť 3

Daň za užívanie verejného priestranstva
§4
1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore
verejného priestranstva.
2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve mesta Krompachy a to najmä:
a) všetky vedľajšie miestne komunikácie v celkovej
hlavného dopravného a pridruženého priestoru,

dĺžke

a šírke

b) vybudovaný chodník prípadne aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na
celom území mesta
c) priestranstvá v meste, všetky tzv. neknihované parcely v intraviláne
a extraviláne mesta Krompachy,
d) všetky verejnosti prístupné pozemky v meste Krompachy okrem tých, ktoré sú
vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto

osoby právo hospodárenia – najmä zelené plochy medzi chodníkmi
a komunikáciami, vydláždené alebo inak upravené plochy pre obyvateľov,
e) parkoviská
f) trhovisko na Lorencovej ul.
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.

Spoločné ustanovenia
§8

Dańovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane - mestu
Krompachy, Námestie slobody 1, Krompachy a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie
alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia
1) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená.
2) Daňovník v písomnom oznámení uvádza najmenej tieto údaje: meno a priezvisko, rodné
číslo a trvalý pobytu u fyzickej osoby a obchodné meno, IČO a sídlo u právnickej osoby,
druh dane, základ dane, dátum vzniku resp. zániku daňovej povinnosti.

Záverečné ustanovenia
§9
1) Mestské zastupiteľstvo mesta Krompachy sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
uznieslo dňa 30. novembra 2004 uznesením č. 19/F-3.
2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2005.
3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, stráca účinnosť
Nariadenie MsZ v Krompachoch
č. 2/1997 o miestnych poplatkoch
v znení neskorších doplnkov.

Jakub Zahradník
primátor mesta
Krompachy, 30. novembra 2004

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

vydáva
DOPLNOK č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu
o miestnych daniach na území mesta Krompachy
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krompachy č. 8/204 o miestnych daniach na území
mesta Krompachy sa mení a dopĺňa takto :
1) V § 1 ods. 2) znie : Mestské zastupiteľstvo na spracovanom území, ktorými je celé katastrálne
územie mesta Krompachy, ukladá tieto dane :
a) daň z nehnuteľnosti
b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného priestranstva
d) daň za ubytovanie
2) V § 3 ods. 2) znie : predmetom dane za psa nie je : pes chovaný na vedecké účely, výskumné
účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo
používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
3) V § 3 ods. 5 písm. a) sa suma 2 000,– Sk nahrádza sumou 1 000,– Sk.
4) V § 3 ods. 6 znie : Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 3 ods. 1 Nariadenia č.
8/2004 o miestnych daniach na území mesta Krompachy a zaniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
5) V § 3 ods. 8 sa dopĺňa text : Daň možno zaplatiť poštovou poukážkou, bezhotovostným
prevodom na účet mesta alebo v pokladni mestského úradu.
6) V § 5 ods. 1) znie : predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej
osoby v ubytovacom zariadení.
7) Časť V § 6 Daň za predajné automaty sa vypúšťa.

8) Časť VI. § 7 Daň za nevýherné automaty sa vypúšťa.
9) Doterajšie §§ 8 a 9 sa označujú ako §§ 6 a 7.
10) Na Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Krompachy č. 8/2004
o miestnych daniach na území mesta Krompachy sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo
v Krompachoch na svojom zasadnutí dňa 29. novembra 2005 uznesením č. 30/F-2.
11) Tento Doplnok č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch č. 8/2004 o miestnych daniach na území
mesta Krompachy nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2006.

Krompachy 29. novembra 2005

Jakub ZAHRADNÍK
primátor mesta

