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Všeobecne záväzné nariadenie 
o miestnych daniach na území mesta Krompachy 

Číslo:  
12/2011 

 

Mesto Krompachy na základe § 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona č.369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods. 1 a na § 98 zákona 
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 
 

 
PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenia 
 

Čl. 1 
Predmet nariadenia  

 
 Mesto Krompachy týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) 
zavádza 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 

 
   Toto VZN upravuje podrobnejšie podmienky ukladania dane z nehnuteľností, 
ktorá zahŕňa: 

- daň z pozemkov, 
- daň zo stavieb, 
- daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. 

 
PRVÝ DIEL 

Daň z pozemkov 
 

Čl. 2 
Základ dane 

 
(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a 
b) trvalé trávne porasty, 

je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty 
pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach  
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
v znení neskorších predpisov. 
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(2) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu: 
a)  lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 
b)  rybníky s chovom  rýb a ostatné hospodársky  využívané  vodné  plochy, 

je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty 
pozemku zistenej za 1m2 podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a 
prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky Ministerstva 
spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o  stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ak daňovník 
znaleckým posudkom nepreukáže hodnotu lesného pozemku pri výpočte dane sa použije 
sadzba určená správcom dane v ods. 4 písm. c) tohto článku. 
(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu: 

a) stavebné pozemky, 
b) záhrady, 
c) zastavané plochy, nádvoria a 
d) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov, 

 je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov  
za 1m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 
(4) Správca dane ustanovuje hodnotu pozemku podľa čl. 3, ktorou sa násobí výmera 
pozemkov za 1 m2 pre pozemky druhu: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                                         0,0995 € 
b) trvalé trávnaté porasty                                                                          0,0215 €   
c) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy                                   0,3319 €  
     (u týchto druhov pozemkov sa hodnota pôdy v daňovom priznaní uvádza na štyri 

desatinné miesta)  
d) záhrady, zastavané plochy, nádvoria, ostatné plochy                           2,12 € 
e) stavebné pozemky                                                                                21,24 € 
     (u týchto druhov pozemkov sa hodnota pôdy v daňovom priznaní uvádza na dve 

desatinné miesta).  
                                                                             

Čl. 3 
Sadzba dane 

 
Správca dane na území celého mesta určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre všetky 

druhy pozemkov vo výške 0,50 % z vypočítaného základu dane. 
 
 

DRUHÝ DIEL 
Daň zo stavieb 

 
Čl. 4 

Sadzba dane 
 
(1) Správca dane na území celého mesta určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý 
 aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške : 

a) pre stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 
stavbu 0,10 € 
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b) pre stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu 0,14 € 

c) pre stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu  
0,25 € 

d) pre samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené 
alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov  0,33 € 

e) pre priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby súžiace stavebníctvu , 
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu 1,43 € 

f) pre stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie administratívu 
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 1,40 € 

g) pre ostatné stavby 0,70 € 
(2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za každé ďalšie podlažie 
okrem prvého nadzemného podlažia takto: 

a) pri stavbách podľa čl.4 ods. 1 písm. a) 0,04 €, 
b) pri stavbách podľa čl. 4 ods. 1 okrem stavieb pod písm. a) 0,07 €. 

 
 

TRETÍ DIEL 
Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 

 
Čl. 5 

Základ dane 
 

Základom dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome je výmera 
podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2. 

 
Čl. 6 

Sadzba dane 
 

      Správca dane na území celého mesta určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý 
m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške: 

a) za byty 0,118 € 
b) za nebytové priestory v obytnom dome 1,40 € 

 
DRUHÁ HLAVA   

 
Čl. 7 

Oslobodenie od dane z nehnuteľností 
 
 

(1) Správca dane poskytuje oslobodenie od dane z nehnuteľností na: 
a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta, ktorých je správcom 

dane  
b) pozemky a stavby, alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie, alebo vedeckovýskumné 

účely, na vykonávanie náboženských obradov, vo vlastníctve verejných vysokých škôl, 
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alebo vo vlastníctve štátu, v užívaní štátnych vysokých škôl, vo vlastníctve štátu 
v správe Slovenskej akadémie vied, alebo vo vlastníctve cirkví a náboženských 
spoločností registrovaných štátom, ako aj pozemky a stavby alebo ich časti slúžiace 
stredným školám, učilištiam, strediskám praktického vyučovania a školským 
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov alebo školám 
a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov 

c) pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Červeného kríža 
d) 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 

e) pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky 
f) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma 

hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa 
g) pozemky ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich 

umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. 
a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými  
katastrofami, nadmerným imisným zaťažením, pozemky  rekultivované investičným 
zúrodňovaním okrem rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, rokliny, 
výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, brehové porasty a iné plochy 
stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochrannou, 
ekologickou alebo krajinotvornou funkciou 

h) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia 
výchovnej ťažby (prvej prebierky). 

i) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami. 
 

(2) Daňovník si uplatňuje nárok na oslobodenie v daňovom priznaní k dani  
z nehnuteľností. Súčasťou daňového priznania k dani z nehnuteľností sú fotokópie 
dokladov, preukazujúcich nárok na oslobodenie od dane. 

 
TRETIA HLAVA 

 
Čl. 8 

Vyrubovanie dane z nehnuteľností 
 
 
 

Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3,00 € nebude vyrubovať ani vyberať. 
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ŠTVRTÁ HLAVA  
 

Čl. 9 
Platenie dane  z nehnuteľností 

 
 

(1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v dvoch rovnakých splátkach a to najneskôr  
do 31. 5. a do 31. 10. bežného roka, za ktorý sa daň vyrubuje. 
 
(2) Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 20,00 € a v prípade právnickej 
osoby 200,00 € je splatná do 31. 5. bežného roka, za ktorý sa daň vyrubuje. 
 
(3)  Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy ak je vyššia ako je uvedené v ods. 2 tohto článku. 
 
 

TRETIA ČASŤ 
Daň za psa 

 
Čl. 10 

 
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou, právnickou 

osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom. 
(2) Predmetom dane za psa nie je:  

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,  
b) pes umiestnený v útulku zvierat,  
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým 

zdravotným postihnutím, 
d)  lavínový  
e)  pátrací pes.  

(3) Daňovníkom je fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá je  
a) vlastníkom psa alebo 
b)  držiteľ psa, ak 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                                               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. 

(6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 
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(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti na mestskom úrade  
do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti, t. j. po nadobudnutí psa staršieho ako 6 
mesiacov napr. kúpou, darovaním, osvojením psa atď. a v tejto lehote zaplatiť daň  
za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho 
obdobia. 

(8) Daň za psa správca dane  vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru a to:  
a) v hotovosti v pokladni mestského úradu, 
b) poštovou poukážkou, 
c) bezhotovostným prevodom na účet mesta. 

(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  ako 
správca dane vráti pomernú časť za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré 
bola daň zaplatená. 

(10) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia 
do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia 

(11) Správca dane zníži ročný poplatku na základe písomnej žiadosti a preukázania 
skutočnosti na zníženie fyzickej osobe, ktorá k 31. 12. predchádzajúceho roka dovŕšila 
vek 65 rokov a žije osamele v rodinnom dome, alebo byte, alebo v bytovom dome.  
V zmysle čl. 10 bodu (5) sa ročná sadzba dane znižuje takto: 
a) v bytoch a obytných 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 € 

(12) Od dane sú oslobodení: 
a) železničná polícia SR, 
b) policajný zbor SR, 
c) zbor väzenskej a justičnej polície, 
d) mestská polícia. 

 
ŠTVRTÁ ČASŤ 

Daň za užívanie verejného priestranstva 
 

Čl. 11 
 

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

(2)    Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo 
vlastníctve mesta a to najmä mestské komunikácie, chodníky, parkoviská, trhoviská, 
mestská zeleň a pod. Za verejné priestranstvo sú preto určené všetky verejnosti prístupné 
pozemky v meste okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb 
s výnimkou mesta, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia. Verejným 
priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo podľa 
osobitného zákona. 

(3)    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, 
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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 
vyhradeného 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.       

(4)   Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá 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 pre zariadenia poskytujúce služby alebo 

predajné zariadenia (bufety, stánky,) je:  
do 5 m2                                1,70 €/deň                       resp. 21,00 €/mesiac 
od 6 do 10 m2                                 3,50 €/deň                               40,00 €/mesiac 
od 11 do 20 m2                    5,20 €/deň                               70,00 €/mesiac  
od 21 do 30 m2                    6,00 €/deň                               85,00 €/mesiac 
za predajné miesto do 1 m2 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. 

(7)    Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie osobného 
motorového vozidla a prívesného vozíka na vyhradenom priestore za jedno parkovacie 
miesto je 33,00 €/mes. 
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. 

(8)     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. 

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

(10) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie informačno-
reklamného zariadenia je 0,10 €/deň za každý aj začatý m2. 

(11) 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 m2                                                     5,10 €/3 dni 
                                                     od 6 m2 do 10 m2                      10,50 €/3 dni 
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                                                     od 11 m2do 20 m2                     15,60 €/3 dni 
                                                     od 21 m2 do 30 m2                    18,00 €/3 dni  
v prípade záberu verejného priestranstva nad 30 m2 sa zvýši sadzba dane za každých  
10 m2 o 5,10 €/3 dni. 
za stojan mimo stánku                                                                     7,00 €/1 ks/3 dni 
za parkovanie motorového vozidla pri stánku                                 3,50 €/3 dni 
Povolenie na umiestnenie takýchto zariadení na základe žiadosti vydáva oddelenie 
organizačno-správne a sociálnych vecí. 

(12) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká 
ukončením užívania verejného priestranstva. 

(13) Od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodené:      
a) užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie motorového vozidla , ktoré 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 ak: 

- 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. 
b) 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, 

c) 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, 

d) 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, 

e) 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. 

f) užívanie verejného priestranstva podnikateľmi, ktorí poskytnú dar (finančný alebo 
vecný) Mestu Krompachy v sume najmenej 100,00 € na kultúrne a športové podujatia, 
alebo na humanitné účely konané pri príležitosti trhu, jarmoku. 

g) užívanie verejného priestranstva, na ktorom sú na pozvanie umiestnené stánky        
s predvádzaním ľudového remesla a predaj výrobkov pri príležitosti trhu, jarmoku.  
 
Daňovník je povinný: 

a) osobne alebo písomne oznámiť svoj zámer správcovi dane  užívania verejného 
priestranstva a to najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti,  
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b) 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. 

(14) Správca dane  vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo    
            dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru  a to:  

      a) v hotovosti v pokladni mestského úradu, 
      b) poštovou poukážkou, 
      c) bezhotovostným prevodom na účet mesta. 
 

 
PIATA ČASŤ 

                                                      Daň za ubytovanie 
 

Čl. 12 
 

(1)  Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby 
v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis. 

(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 
(3) Základom dane je počet prenocovaní. 
(4) Sadzba dane na osobu a prenocovanie je 0,50 €. 
(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré odplatné prechodné ubytovanie 

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

predpísaným spôsobom. 
(7) Kniha ubytovaných musí byť vedená v zviazanom zošite so zreteľným číselným 

označením strán a obsahuje 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 

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

(9) Platiteľ dane je povinný: 
a) vyzdvihnúť si u správcu dane prísne zúčtovateľné očíslované tlačová (juxty) 
b) predložiť správcovi dane vyúčtovanie zaplatenej dane a knihu ubytovaných 

v termínoch do 31. marca, do 30. júna, do 30. septembra a do 31. decembra  a v tých 
lehotách aj daň uhradiť a to: 

      a) v hotovosti v pokladni mestského úradu 
      b) poštovou poukážkou 
      c) bezhotovostným prevodom na účet mesta 
c)   predložiť  správcovi   dane  knihu   ubytovaných   ku  kontrole   kedykoľvek  na   jeho  
      požiadanie 
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ŠIESTA  ČASŤ 
Daň za predajné automaty 

 
Čl. 13 

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

za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane  
za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej 
dopravy. 

(2) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 
(3) Základom dane je počet predajných automatov. 
(4) Sadzba dane je:  

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

(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov 
a zaniká dňom ukončenia prevádzkovania. 

(6) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní  
odo dňa vzniku daňovej povinnosti. V písomnom oznámení daňovník uvedie: meno a  
priezvisko/obchodné meno, sídlo, IČO, miesto prevádzkovania, počet automatov a ich 
identifikačné údaje. 

(7) Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní  
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

(8) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia 
do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 

(9) Ak daňová povinnosť zanikne a  daňovník oznámi  túto  skutočnosť správcovi dane  
do 30 dní odo dňa  zániku  daňovej povinnosti, správca dane  vráti  pomernú časť dane 
za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane 
zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi správcovi 
dane. 

(10) Vznik a zánik daňovej povinnosti je daňovník povinný oznámiť na tlačive, ktoré tvorí 
prílohu č. xxx tohto VZN. 

 
 

SIEDMA  ČASŤ 
Daň za nevýherné hracie prístroje 

 
Čl. 14 

 
(1) Predmetom dane za  nevýherné  hracie   prístroje  sú  hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú 

alebo prevádzkujú za  odplatu,  pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru 
a sú   prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.  
Nevýherné hracie prístroje sú:   elektronické   prístroje   na   počítačové   hry,   
mechanické  prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 

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

(3) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 
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(4) Sadzba dane za nevýherný hrací prístroj je nasledovná: 
100,00 € za veľké nevýherné hracie prístroje (napr. bowling, biliard, gulečník)           
30,00 € za malé a stredné nevýherné hracie prístroje (napr. šípkové automaty, flipery ) 

(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích 
prístrojov a zaniká dňom ukončenia prevádzkovania. 

(6) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní  
odo dňa vzniku daňovej povinnosti.  
V písomnom oznámení daňovník uvedie: meno a priezvisko/obchodné meno, sídlo, 
IČO, miesto prevádzkovania, počet nevýherných hracích prístrojov a ich identifikačné 
údaje. 

(7) Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní  
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

(8) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia 
do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 

(9) Ak  daňová  povinnosť  zanikne  a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane  
do 30 dní odo   dňa  zániku  daňovej  povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane 
za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane 
zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi správcovi 
dane. 

(10) Vznik a zánik daňovej povinnosti je daňovník povinný oznámiť na tlačive, ktoré 
tvorí prílohu č. xxx tohto nariadenia. 

 
 

OSMA  ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 Čl. 15 

 
(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 VZN sa ruší VZN č. 8/2004 o  miestnych daniach 
na území mesta Krompachy vrátane jeho doplnku č. 1 a VZN č. 2/2007 o dani 
z nehnuteľností.  

 
 
 
 
 

                                                          Ing. Iveta Rušinová 
                                                        primátorka mesta 

 
 


