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Informácia o zmene a doplnení zákona o miestnych daniach  

v zmysle Čl. VII  zákona č. 333/2014 Z. z. 
 

 
Zákonom č. 333/2014 Z. z. zo dňa 30. októbra 2014 (ďalej len „novela zákona“), sa  mení 
a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý 
v Čl. VII mení a dopĺňa znenie ustanovenia § 8 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“).  Čl. VII novely zákona nadobudol 
účinnosť dňa 01.12.2014.   
 
Ustanovenie § 8 zákona č. 582/2004 Z. z. upravuje pre správcu dane možnosť zvýšenia alebo  
zníženia ročnej sadzby dane vo všeobecne záväznom nariadení (ďalej „VZN“) pre jednotlivé 
pozemky.   
 
Podľa ustanovenia § 8 ods. 2 tretej vety novely zákona:  
• ročná sadzba dane z pozemkov ustanovená vo VZN pre pozemky - orná pôda, 

chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, nesmie presiahnuť 5-násobok 
ročnej sadzby dane z pozemkov vo výške 0,25 %.  

• ročná sadzba dane z pozemkov ustanovená vo VZN pre pozemky - lesné  pozemky, na 
ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané 
vodné plochy nesmie byť vyššia ako 10-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov,  t. j. 
nesmie byť vyššia ako 2,5 %.  

• ročná sadzba dane z pozemkov ustanovená vo VZN pre pozemky - záhrady, zastavané 
plochy a nádvoria, ostatné plochy  a stavebné pozemky, nesmie presiahnuť 5-násobok 
najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane vo VZN pre tieto 
pozemky.   

 
Podľa ustanovenia § 8 ods. 5 novely zákona:  

• V prípade, že ustanovená ročná sadzba dane ustanovená vo VZN pre pozemky - orná 
pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, je vyššia ako 5-násobok 
ročnej sadzby dane z pozemkov (t. j. je vyššia ako 1,25 %),  uplatní sa ročná sadzba dane 
z pozemkov vo výške 0,25 %.    

• V prípade, že ustanovená ročná sadzba dane ustanovená vo VZN pre - lesné pozemky, na 
ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané 



vodné plochy je  vyššia ako 10-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov  (t. j.  vyššia ako 
2,5 %), uplatní sa ročná sadzba dane z pozemkov vo výške 0,25 %.    

• V prípade, ak ustanovená ročná sadzba dane ustanovená vo VZN pre pozemky - záhrady, 
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky, ročná sadzba dane  
z pozemkov presiahnuť 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej 
správcom dane vo VZN pre tieto pozemky, uplatní sa ročná sadzba dane z pozemkov vo 
výške 0,25 %.    
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