Doplnok č. 2 zo dňa 13.12. 2007
k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 4/2005
o miestnych daniach
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
na základe ustanovenia § 6 ods. 1 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 sa uznieslo na tomto doplnku k všeobecne
záväznému nariadeniu:
§1
1) V § 3 sa dopĺňa ods. 2) s nasledovným znením: „Pre účely dane zo stavieb sa
vymedzujú jednotlivé časti územia Mesta Kežmarok takto:
a) Priemyselná zóna – územie ohraničené ulicou Weinova
b) Kežmarok – ostatné územie v katastrálnom území Kežmarok“
2) V § 5, ods. 2) sa mení hodnota „0,30%“ na „0,35%“.
3) § 6, ods. 2) sa nahrádza novým znením:
„2) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 6 ods. 1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa zvyšuje:
a) za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby na:
- Priemyselná zóna 4,95 Sk,
- Kežmarok 4,95 Sk,
b) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, , stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na administratívu na:
- Priemyselná zóna 4,95 Sk,
- Kežmarok 4,95 Sk,
c) za stavby rekreačných a záhradných chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
na:
- Priemyselná zóna 14,- Sk,
- Kežmarok 14,- Sk,
d) za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby
určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov na:
- Priemyselná zóna 18,- Sk,
- Kežmarok 18,- Sk,
e) za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu na:
- Priemyselná zóna 5,- Sk,
- Kežmarok 35,- Sk,
f) za stavby na ostatné podnikanie
a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou na:
- Priemyselná zóna 35,- Sk,
- Kežmarok 65,- Sk,
g) za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) na:
- Priemyselná zóna 19,- Sk,
- Kežmarok 19,- Sk.“
4) § 6, ods. 3) sa nahrádza novým znením:
„3) Príplatok za podlažie pri viacpodlažných stavbách za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia (§ 12 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) sa
určuje nasledovne:
- Priemyselná zóna 2,- Sk,
- Kežmarok 2,- Sk.“
5) V § 7, ods. 2) sa mení hodnota „4,- “ na hodnotu „4,40“ a hodnota „10,- “ na hodnotu
„15,- “.
§2
1) V § 8 sa ruší ods. 5).
2) V §18 sa dopĺňa nový ods. 5), ktorý znie: „Mesto Kežmarok ustanovuje, že daň nižšiu
ako 100,- Sk nebude vyrubovať ani vyberať.“
3) V §18 sa dopĺňa nový ods. 6), ktorý znie: „Mesto Kežmarok ustanovuje, že preplatok
nižší ako 100,- Sk nebude vracať.“
§3
1) V §12, ods. 1) sa vypúšťa text „a dočasné parkovanie motorového vozidla na
vyhradenom priestore verejného priestranstva“.
2) V §12 sa ruší sa ods. 5). Doterajší ods. 6) sa prečísluje na ods. 5) a doterajší ods. 7)
sa prečísluje na ods. 6).
3) V §12, doterajšom ods. 7) sa vypúšťa text „alebo parkovacie miesto“.
§4
1) § 11, ods. 4) sa nahrádza novým znením:
„4) Základom dane je počet psov.
Sadzba dane je:
a) 200,- Sk ročne za psa v rodinných domoch na týchto uliciach: Michalská, Biela
voda, Štúrova, Ľubická cesta, Šafárikova, Rázusova, Nad traťou, Kamenná baňa,
Komenského, Kukučínova, Poľná, Pradiareň, Pri zastávke, Strelnica, Tehelňa,
Trhovište, Sihoť, Nábrežná, Suchá hora, Ivana Stodolu, Záborského, Továrenská,
Slavkovská a Gaštanová, Kláštorná, S.Tomášika, J.Jesenského,
b) 400,-Sk ročne za psa na ostatných uliciach mesta mimo MPR v rodinných domoch,
c) 600,- Sk ročne za psa v bytových domoch na všetkých uliciach v meste Kežmarok
a v rodinných domoch v MPR na uliciach: Dr.Alexandra, Hlavné námestie, Hradné
námestie, Kostolné námestie, Hviezdoslavova, Starý trh, Baštova, Nová, Fraňa
Kráľa.
d) Právnické a fyzické osoby v budovách a objektoch na podnikanie na území mesta
Kežmarok zaplatia daň za psa vo výške 500,- Sk ročne.
§5
1) § 18, ods. 3) sa nahrádza novým znením:
„3) Miestne dane sa platia Mestu Kežmarok nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti do pokladne Mesta Kežmarok alebo vkladom na účet Mesta
Kežmarok,
b) poštovým peňažným poukazom,
c) bezhotovostným prevodom na účet Mesta Kežmarok.“
§6
1)

Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2005 o miestnych daniach
schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí uznesením č. 252/2007 zo dňa
13.12. 2007.

2)

Doplnok č. 2 zo dňa 13.12. 2007 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2005
o miestnych daniach nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2008.
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