
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. .... prijatým na .... zasadnutí dňa .............. 

podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 10 

ods. 3 písm. 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 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, uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 5/2014 a uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach č. 325/2019, sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

 

1. § 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie: 

 

 „(3) Koeficient ročnej sadzby dane zo stavieb pre všetky druhy stavieb  podľa 

osobitného predpisu
1
, ak sú neudržiavanými stavbami

1a
, sa určuje vo výške 10.“. 

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú: 
„

1
 § 10 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

  
1a

 § 12 ods. 8 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. 

 

2. V § 9 odseky 1 a 2 znejú: 

 

,,(1) Daň z pozemkov určená podľa prvého oddielu sa znižuje o 30 % na pozemky 

vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi alebo fyzických osôb starších ako 

70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu. 

 

(2) Daň zo stavieb určená podľa druhého oddielu a daň z bytov určená podľa 

tretieho oddielu sa znižuje o 50 %, ak ide o 

a) stavby alebo byty slúžiace zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu 

občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej 

pomoci,  

b) stavby a nebytové priestory alebo ich časti užívané na šport, 

c) múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové 

zariadenia, 

d) stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, 

stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku, 

e) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických 

osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických 

osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.“. 

 

3. V § 9 sa vypúšťa odsek 3. 

 



4. V § 10 písmeno c) znie: 

,,c) pozemky v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, chránených 

areáloch, prírodných rezerváciách, národných prírodných rezerváciách, prírodných 

pamiatkach, národných prírodných pamiatkach, chránených krajinných prvkoch, 

vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany 

a územiach medzinárodného významu,“. 

 

5. V § 10 písmeno f) znie: 

,,f) 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, na pozemky 

rekultivované investičným zúrodňovaním okrem rekultivácií plne financovaných 

zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo 

kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov 

prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa, na genofondové plochy, 

brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných 

pozemkoch s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou.“. 

 

6. V § 10 sa vypúšťa písmeno g). 

 

 

Čl. II 

Splnomocňujúce ustanovenie 

 

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

nariadenia mesta Košice 132 o miestnych daniach schváleného uznesením Mestského 

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

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

zastupiteľstva v Košiciach č. 5/2014, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

č. 325/2019 a uznesením ...... . 

 

 

Čl. III 

Účinnosť 

 

Tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023. 
 

 

 

 

Ing. Jaroslav Polaček                                                                                                                

primátor mesta Košice          
 

 

 

 

Zverejnené v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov: 19.8.2022 


