
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 

U z n e s e n i e 

z XI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

zo dňa 12. - 13. decembra 2019   číslo: 325 

 

 

Zmeny VZN mesta Košice č. 132 o miestnych daniach 
 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov  

 

schvaľuje  

 

zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 132 o miestnych daniach podľa 

predloženého návrhu:  

 

A. návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 132 o miestnych daniach 

sa mení nasledovne:  

- v § 8 písmeno a) znie: 

a) byty      I. kat  II. kat  III. kat 

       1,000  0,950  0,900 

 

- v § 6 ods. 1 písmeno  

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré  

  majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu I. kat  II. kat  III. kat 

       1,000  0,950  0,900 

  

b) stavby na pôdohospodársku produkciu,  

skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,  

stavby využívané na skladovanie vlastnej  

pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb  

na vlastnú administratívu   I. kat  II. kat  III. kat 

       1,000  0,950  0,900 

 

B. zvýšené príjmy vyplývajúce z časti A. zahrnúť do príjmovej časti Programového rozpočtu 

mesta Košice na rok 2020. 

 

 

 

  Ing. Jaroslav Polaček 

  primátor mesta Košice 

  Podpísal dňa: 16.12.2019 

 

 

Za správnosť: Mgr. Marcel Čop 
 
 Mgr. Matej Čontofalský 

 

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová 



Mesto Košice 

 

 

Oznámenie 

o oprave uznesenia MZ č. 325 z XI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

zo dňa 12. - 13. decembra 2019 „Zmeny VZN mesta Košice č. 132 o miestnych daniach“ 

 

 

V súlade s § 42 ods. 6 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach sa 

vykonáva v uznesení oprava zrejmej nesprávnosti nasledovne: 

 

- v schvaľovacej časti v zmenách Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 132 

o miestnych daniach podľa predloženého návrhu sa v Čl. I bode 2 v § 6 ods. 1 písm. i) 

slová „v písmenách a) až f)“ nahrádzajú slovami „v písmenách a) až h)“. 

 

 

Odôvodnenie: 

V samotnom ustanovení § 10 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sú 

stavby na území Slovenskej republiky, ktoré sú predmetom dane zo stavieb, zadefinované 

v presnom členení. Administratívnym nedopatrením došlo k zrejmej nesprávnosti pri prepise 

predmetných ustanovení zákona do všeobecne záväzného nariadenia, tzn. správne znenie je: 

„i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)“. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Polaček 

primátor mesta Košice 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť:  Mgr. Marcel Čop 

 Mgr. Matej Čontofalský 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 20.01.2020 

 

 


