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Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu 

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 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. 2 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta Krompachy (ďalej len 

„nariadenie“). 

 

 

Čl. 1 

 

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

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

 

1. PRVÝ DIEL - Daň z pozemkov, Čl. 5 nariadenia vrátane nadpisu znie:  

„Čl. 5 Sadzba dane 

 

Správca dane na území celého mesta ustanovuje ročnú sadzbu dane z pozemkov vo 

výške 0,64 % z vypočítaného základu dane.“  

 

2. DRUHÝ DIEL - Daň zo stavieb, Čl. 6 ods. 1 nariadenia vrátane nadpisu znie:  

„Čl. 6 Sadzba dane  

 

(1) Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 

zastavanej plochy nasledovne: 

a) pre stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu 0,16 EUR, 

b) pre stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb 

na vlastnú administratívu 0,20 EUR, 

c) pre chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,30 EUR, 

d) pre samostatne stojace garáže 0,50 EUR, 

e) pre stavby hromadných garáží 0,50 EUR, 

f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 0,50 EUR, 

g) pre priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby slúžiace na skladovanie vlastnej produkcie vrátanie stavieb na vlastnú 

administratívu 1,60 EUR, 

h) pre stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 1,50 EUR, 

i) pre ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) 1,00 EUR“ 
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3. TRETÍ DIEL - Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, Čl. 7 

nariadenia vrátane nadpisu znie:  

„Čl. 7 Sadzba dane  

 

Správca dane na území celého mesta ustanovuje ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových 

priestorov v bytovom dome za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového 

priestoru vo výške 0,16 EUR za byty a 1,80 EUR za nebytové priestory v bytovom dome.“  

 

4. V ŠTVRTEJ ČASTI - Daň za užívanie verejného priestranstva, sa v Čl. 15 za ods. 2 

nariadenia vkladá nový odsek 3, ktorý znie:  

„(3) Verejnými priestranstvami na území mesta sú najmä cesty, miestne komunikácie, verejné 

účelové komunikácie, námestie, chodníky, verejná zeleň, okolia bytových domov a ostatné 

verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta, zapísané na listoch vlastníctva č. 1 a 

č. 2287 pre kat. úz. Krompachy.“  

 

5. V Čl. 17 – Oznamovacia povinnosť nariadenia, sa za ods. 3 vkladá nový odsek 4, ktorý 

znie:  

„(4) Užívať verejné priestranstvo možno len na základe povolenia na užívanie verejného 

priestranstva, ktoré vydáva príslušné oddelenie mestského úradu mesta. Vystavené povolenie 

je pokladom pre vyrubenie dane za užívanie verejného priestranstva.“ 

 

6. V PIATEJ ČASTI – Daň za ubytovanie, Čl. 21 nariadenia vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 21 Sadzba dane  

 

Správca dane na území celého mesta ustanovuje sadzbu dane 1,00 EUR za osobu 

a prenocovanie.“ 

 

Čl. 2 

 

1. Na tomto Doplnku č. 2 k nariadeniu sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch 

na svojom zasadnutí dňa  11.12.2019, Uznesením č. ................. 

 

2. Tento Doplnok č. 2 k nariadeniu nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej 

tabuli po schválení Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch. 

 

V Krompachoch dňa ............................ 

 

 

        Ing. Iveta Rušinová v.r. 

     primátorka mesta 
 


