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telefón: 055 / 7290591   
fax: 055 / 6991422  

email: kysak@kysak.sk 

 

Obec KYSAK   
044 81, okres Košice-okolie 

 
DODATOK č.2 

 
VZN č. 5/2008 

 
o miestnych daniach, a o miestnom poplatku za komun álne odpady a drobné stavebné 

odpady  na území obce Kysak 
 

A. Zmenené boby VZN:  
 

2.2 Daň zo stavieb 
1. Ročná sadzba dane zo stavieb v obci Kysak  za každý aj začatý m² zastavanej plochy je 

nasledovná : 
 
a) stavby na bývanie a drobné stavby ktoré majú doplnkovú 

funkciu pre hlavnú stavbu 
0,08 € 

b) 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 

0,10 € 

c) stavby rekreačných a záhradkárskych  chát  a domčekov na 
individuálnu rekreáciu  

0,30 € 

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

0,27 € 

e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby 
slúžiace stavebníctvu   okrem stavieb na skladovanie  a 
administratívu 

0,50 € 

f) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, 
skladovanie a administratívu 

1,10 € 

g) ostatné stavby 0,26 € 
 
2. Sadzba dane podľa odseku 4, písmeno a),  b), c) tohto ustanovenia sa pri viacpodlažných 

stavbách zvyšuje o 0,04 €  za každý aj začatý m² zastavanej plochy za každé ďalšie 
nadzemné podlažie 

 
2.3  Daň z bytov 

1. Ročná sadzba dane z bytov je  za každý aj začatý m² : 
 
a) byty 0,08 € 
b) nebytový priestor 0,08 € 
   

2.5 Daň za psa 
2.5.1 Sadzba dane  

1. Správca dane určil sadzbu dane vo výške 8,50 € za jedného psa a každého ďalšieho psa 
a kalendárny rok. 

 
2.8 Daň za predajné automaty 
2.8.1 Sadzba dane  

1. Správca dane určil  sadzbu dane  vo výške  20 € za jeden predajný automat a kalendárny rok. 
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2.9 Daň za nevýherné hracie  prístroje 
2.9.1 Sadzba dane  

1. Správca dane určil  sadzbu dane  vo výške  40 € za jeden nevýherný hrací prístroj a 
kalendárny rok. 

 
3.1 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné s tavebné odpady. 
3.1.1 Sadzba dane  

1.  Sadzba poplatku v obci Kysak je 0,04 € za poplatníka a kalendárny deň, v prepočte ročný 
poplatok 14,60 € na osobu/rok.  

 
B. Doplnené boby VZN:  

 
3.1 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné s tavebné odpady. 
3.1.1 Sadzba dane  

 

9.  Výmena zbernej nádoby je možná max. 1-krát za 5 rokov , zámenou za starú zbernú nádobu. 

 10.  Poplatník, ktorý chce vyviesť jednorázovo väčšie množstvo odpadu ako 110l si musí zakúpiť 
vrece s označením firmy na obecnom úrade v cene 1,30 €. 

 
 
 
 
 
 

V Kysaku dňa: 13.12.2010 
 
Ing. Ľubomír Krajňák 
starosta obce 

 
 
 
Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 23.11.2010 
Zvesené z úradnej tabule dňa:    31.12.2010  


