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DODATOK č.3 

 
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:  
 

1.1  Základ dane z pozemkov 

2. Ročná sadzba dane z pozemkov: 

 

a) orná pôda, chmeľnice vinice, ovocné sady 0,40% 

b) trvalé trávne porasty 0,40% 

c) záhrady 0,40% 

d) lesné pozemky 0,40% 

e) rybníky 0,40% 

f) zastavené plochy a nádvoria 0,40% 

g) stavebné pozemky 0,40% 

h) ostatné plochy okrem stav. pozemkov 0,40% 
 
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  

0,50 € 

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

0,30 € 

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 0,40 € 
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2. Sadzba dane podľa odseku 4, písmeno a),  b), c) tohto ustanovenia sa pri viacpodlažných 

stavbách zvyšuje o 0,05 €  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 0,10 € 
b) nebytový priestor 0,10 € 
   

2.5 Daň za psa 
2.5.1 Sadzba dane  

1. Správca dane určil sadzbu dane vo výške 9,00 € za jedného psa a každého ďalšieho psa 
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 0,041 € za poplatníka a kalendárny deň, v prepočte ročný 
poplatok 14,965 € na osobu/rok.  

 
 
B. Zrušené body VZN:  
 

1.2  Základ dane z pozemkov 

1. V západnej časti obce, tzv. nadmerné záhrady –  parc.č. 271, 295, 296, 292, 291/1, 291/2, 
287, 286, 282, 280, 276, 272, 277, 266, 267, 300, 15/101, 305, 304, 236, 242, 236, 251/4, 
356, 310, 366, 370/1, 322, 239, 237, 243, 254/2, 254/3, 257,  307, 258, 246/1, 235/1, 232, 
606/2, 200, 202 je ročná sadzba dane nasledovná: 

 

a) Záhrady  0,30% 

b) Orná pôda  0,30% 

 
 
V Kysaku dňa: 15.12.2011 

 
Ing. Ľubomír Krajňák 
starosta obce 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 30.11.2011 
Zvesené z úradnej tabule dňa:    15.12.2011  


