Zmeny a doplnky
všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 71

O miestnych daniach
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 931/2005 prijatým na svojom XX.
rokovaní dňa 15. decembra 2005 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 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. 71 o miestnych daniach schválené
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 628/2004 v znení uznesenia č.
635/2004 sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V § 2 ods. 2 v I. kategórii sa za slová "Južné mesto" vsúvajú slová "okrem ulíc
Hraničná, Barčianska, Gavlovičova a Vozárova" a v II. kategórii sa za slová "Barca pri
Košiciach" sa pripájajú slová "vrátane ulíc Hraničná, Barčianska, Gavlovičova a
Vozárova".
2. § 7 vrátane nadpisu znie:
"§7
Sadzba dane
Ročná sadzba dane zo stavieb upravená podľa § 12 ods. 2 zákona sa za každý aj začatý m2
zastavanej plochy určuje nasledovne:

a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej
stavby
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a
stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových
domov
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)
3. V § 11 ods. l písm. b) znie:
"b) záhrad nachádzajúcich sa na podkopanom pozemku.".
4. V § 11 sa za ods. l vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
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"(2) Daň z pozemkov určená podľa prvého oddielu sa znižuje o 50 % u pozemkov, ktorých
využitie je obmedzené ohrozením zosuvmi pôdy.".
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako ods. 3 a 4.
5. V § 12 písm. h) sa za slovo "kroviskami" vkladajú slová "alebo kamením".
6. V § 12 písm. j) sa vypúšťajú slová "slúžia na vykonávanie náboženských obradov,
alebo na činnosť úradov, ktoré vykonávajú správu cirkví, alebo náboženských
spoločností".
7. V § 13 ods. 1 znie:
"(1) Správca dane zníži daň alebo oslobodí od dane poplatníka, ktorý spĺňa podmienky pre
zníženie alebo oslobodenie od dane k 1. 1. zdaňovacieho obdobia, za ktoré si uplatňuje
nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane.".
8. V § 13 ods. 2 sa na konci vety pripájajú slová "to je do 31. 1. bežného roka".
9. V § 13 sa za ods. 2 vkladá nový ods. 3, ktorý znie:
"(3) Správca dane poskytne na tú istú nehnuteľnosť zníženie len z jedného dôvodu, a to
zníženie, ktoré je pre daňovníka výhodnejšie.".
10. Za § 13 sa vkladá nový § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 13a
Platenie dane
(l) Daň z nehnuteľností je daňovník povinný zaplatiť v lehote určenej správcom dane v
platobnom výmere.
(2) Ak ročná daň nepresahuje 500,- Sk u fyzickej osoby a 15 000,- Sk u právnickej osoby
je splatná naraz do l5 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.
(3) Správca dane určí v platobnom výmere zaplatenie ročnej dane, vyššej ako v ods. 2, v
štyroch splátkach. Prvá splátka je splatná do 31. 5, druhá splátka je splatná do 30. 6., tretia
splátka je splatná do 30. 9. a štvrtá splátka je splatná do 30. 11. príslušného roka.".
11. § 15 vrátane nadpisu znie:
"§ 15
Sadzba dane
Ročná sadzba dane za psa
a) v bytovom dome je
1. 600,- Sk za jedného psa chovaného zdravotne ťažko postihnutým občanom,
držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľa
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu,
2. 900,- Sk za psa chovaného občanom starším ako 70 rokov,
3. 1200,- Sk za psa chovaného ostatnými občanmi
b) v rodinnom dome alebo ohradenom objekte je
1. 100,- Sk za psa chovaného zdravotne ťažko postihnutým občanom, držiteľom
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu,
2. 200,- Sk za psa chovaného občanom starším ako 70 rokov,
3. 300,- Sk za psa chovaného ostatnými občanmi.".
12. V § 16 sa za ods. 2 pripája ods. 3, ktorý znie:
"(3) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi
dane do 30 dní od jej vzniku alebo zániku.".
13. Za § 16, sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

"§ 16a
Platenie dane
(l) Daň za psa nižšia ako 600.- Sk je splatná naraz do 15 dní od doručenia platobného
výmeru. Daň vyššia ako 600.- Sk je splatná v dvoch splátkach v lehotách určených
správcom dane v platobnom výmere.
(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia v lehotách určených
správcom v platobnom výmere.".
Čl. II
Primátor mesta sa splnomocňuje, aby vydal úplné znenie nariadenia č. 71/2004
schváleného uznesením mestského zastupiteľstva č. 628/2004 v znení uznesenia č.
635/2004 a tohto uznesenia.

Čl. III.
Účinnosť
Tieto zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť 1. januára 2006.

Ing. František K n a p í k
námestník primátora
poverený zastupovaním primátora mesta Košice
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