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Dodatok č. 1 

k 

Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kysak 
č. 3/2016 

 
o miestnej dani z nehnuteľností 

Návrh vyvesený na úradnej tabuli:      10.11.2021 

Prerokované OZ v Kysaku dňa:     25.11.2021 

Počet pripomienok uplatnených k návrhu nariadenia:  2   

Počet prítomných poslancov na zasadnutí:     5  

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 vyvesený na  úradnej tabuli:  26.11.2021  

Zvesené z  úradnej tabule:       13.12.2021 

Účinnosť od:        1.1.2022 

 

Obec Kysak, obecné zastupiteľstvo v Kysaku 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 zmien a doplnkov 
a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Kysak na 
vydaní tohto Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Kysak č. 3/2016 o miestnej dani 
z nehnuteľnosti.  

 

Zmena bodov VZN: 

Časť III. Daň zo stavieb 

§ 6 Sadzba dane 

1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy 
nasledovne: 

 

stavby na bývanie a drobné stavby ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,15 € 

stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie 
vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem  
stavieb na skladovanie inej ako vlastnej  pôdohospodárskej produkcie a stavieb  na 
administratívu 

0,15 € 

stavby rekreačných a záhradkárskych  chát  a domčekov na individuálnu rekreáciu  0,80 € 

samostatne stojace garáže a samostatné  stavby hromadných garáží a stavby 
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov 

0,30 € 
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priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu   
okrem stavieb na skladovanie  a administratívu 

1,10 € 

stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 1,10 € 

ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f). 0,40 € 

 
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 

0,05 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia  

 

Časť IV. Daň z bytov 

§ 7 Sadzba dane 

Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj začatý m2 
podlahovej plochy nasledovne: 

 

a) byty 0,15 € 

b) nebytový priestor 0,15 € 

 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č.1 k VZN č. 3/2016 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kysaku dňa  25.11.2021. 

2. dodatok  nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022. 

 

 

 

Ing. Ľubomír Krajňák  

starosta obce 

 


