
 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. .......... prijatým na svojom ........ rokovaní 

dňa ................ podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, § 10 ods. 3 písmeno b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje: 

 

 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 132 o miestnych daniach prijaté uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 443/2012, ako vyplýva zo zmien a doplnení 

vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 803/2013 a uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 5/2014 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. § 4 vrátane nadpisu znie: 

 

,,§ 4 

Sadzba dane 
 

Ročná sadzba dane z pozemkov sa určuje nasledovnými percentami zo základu dane 

vypočítaného podľa § 3: 

                                                                                               I.kat.    II.kat.   III.kat. 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé           1,20 1,20 1,20 

trávnaté porasty            

b)  záhrady                                                                            1,50 1,25 1,00 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                    1,50 1,25 1,00 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,           0,50 0,50 0,50 

rybníky s chovom rýb a ostatné hosp. využívané 

vodné plochy 

e) stavebné pozemky 1,50 1,25 1,25 

f) pozemky uvedené pod písm. a) až e), na ktorých sa  

nachádza transformačná stanica alebo predajný  

stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb 1,75 1,50 1,50.“ 

 

2. V § 6 odsek 1 znie: 

„(1) Ročná sadzba dane zo stavieb sa určuje za každý aj začatý m
2
 zastavanej plochy 

nasledovne: 

                                                                                                                    I.kat.  II.kat.  III.kat. 

                                                                                                                       €         €          € 

 

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

pre  hlavnú stavbu                                                                                 1,000 1,000 0,900 

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

     hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospo-               

     dárskej produkcie vrátane stavieb na  vlastnú administratívu              1,000 1,000 0,900 

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu                                               3,000 2,500 2,000 

d)  samostatne stojace garáže                                                                     2,500 2,000 2,000  

e) stavby hromadných garáží                                                                     2,500 2,000 2,000 



f)  stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou                             1,000 0,500 0,500  

g)  priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace  

     stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie    

     vrátane stavieb na vlastnú administratívu                                              6,000 5,000 4,500 

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

    a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou       

     činnosťou                                                                                               8,500 7,500 6,500 
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)                                     4,500 3,500 2,500.“ 

 

3. § 8 vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 8 

Sadzba dane 

 

Ročná sadzba dane z bytov sa určuje za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu 

a nebytového priestoru nasledovne:                                                                            

 I.kat. II.kat.  III.kat. 

    €            €            € 

a) byty 0,600 0,550 0,550  

b) nebytové priestory v bytovom dome slúžiace na ostatné 

 podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu  

 súvisiacu s ostatným podnikaním a  zárobkovou činnosťou            5,000 4,000 3,000  

b) nebytové priestory v bytovom dome slúžiace zdravotníckym 

 zariadeniam                                                                                   5,500 4,000 2,000 

d) nebytové priestory v bytovom dome slúžiace na garážovanie      2,500 2,000 2,000 

e) nebytové priestory v bytovom dome slúžiace na ostatnú 

 nepodnikateľskú činnosť                                                 4,000 3,000 2,000.“ 

 

4. V § 9 ods. 2  úvodnej vete sa slová ,,30 %“ nahrádzajú slovami ,,50 %“.  

 

5. V § 14 ods. 2 sa vypúšťajú slová ,,s výnimkou, ak vznikne daňová povinnosť k dani za 

psa v priebehu zdaňovacieho obdobia“ a na konci sa pripája táto veta: ,,Ak vznikne daňová 

povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane zníži daň odo dňa 

vzniku daňovej povinnosti po uplatnení nároku na zníženie dane u daňovníka, ktorý spĺňa 

podmienky pre zníženie dane.“. 

 

6. V § 21 odsek 1 znie: 

,,(1) Ročná sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je: 

a) 166 eur za elektronický prístroj na počítačové hry,  

b) 100 eur za bowling a biliard,  

c) 66 eur za šípky, stolný futbal, stolný hokej,  

d) 100 eur za mechanický a elektronický prístroj neuvedený v písmenách a) až c),  

e) 100 eur za automaty a iné zariadenia na zábavné hry.“. 

 

 7. V § 23 sa slovo ,,troch“ nahrádza slovom ,,piatich“. 

 

 

 

 



Čl. II 

Splnomocňovacie ustanovenie 

 

Primátor mesta Košice sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Košice č. 132 o miestnych daniach prijaté uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach č. 443/2012, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných 

uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 803/2013 a uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach č. 5/2014 a tohto uznesenia. 

 

 

Čl. III 

Účinnosť 

 

Tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020. 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Polaček                                                                                                                

primátor mesta Košice          
 

 

 

 

Zverejnené: 22.11.2019 


