
Informácia o zmene a doplnení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady s účinnosťou od 1.12.2014 
 
 

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa  30. októbra  2014 zákon č.  333/2014 Z. z. 
(ďalej len „zákon č. 333/2014 Z. z.“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003  Z. z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov. Tento zákon mení a dopĺňa v Čl. VII znenie § 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 zákona č. 333/2014 Z. z. nadobudol účinnosť dňa  01.12.2014.  
 

Zmeny v § 8 zákona č. 582/2004 Z. z. 
 
Ustanovenie upravujúce sadzbu dane z pozemkov bolo v roku 2014 dvakrát zmenené. Prvýkrát 

zákonom č. 268/2014 Z. z. s účinnosťou od 15.10.2014 a druhýkrát zákonom č. 333/2014 Z. z. 
s účinnosťou od 01.12.2014. 

  
Zákon č. 268/2014 Z. z. v § 8 ods. 2 určil,  že u pozemkov uvedených v § 6 ods. 1 písmeno a) 

a d) ročná sadzba dane z pozemkov nesmie presiahnuť 5-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov 
podľa § 8 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z., t. j.  nesmie byť vyššia ako 1,25 %  a u pozemkov  podľa 
písmena b), c) a e)  takto ustanovená ročná sadzba dane z pozemkov nesmie presiahnuť 5-násobok 
najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane vo všeobecne záväznom 
nariadení.  Ak takto stanovená ročná sadzba dane  bude vyššia ako uvedené násobky, použije sa ročná 
sadzba dane  z pozemkov uvedená v § 8 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.  

 
 Zákon č. 333/2014 Z. z. zmenil ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky uvedené 

v písmene d) § 6 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z., t. j. pre lesné pozemky, na ktorých sú 
hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy.  Podľa 
§ 8 ods. 2 tretej vety zákona č. 582/2004 Z. z. ročná sadzba dane z pozemkov pre tieto pozemky 
nesmie byť vyššia ako 10-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa § 8 ods. 1 zákona č. 
582/2004 Z. z., t. j. nesmie byť vyššia ako  2,5 %. 

 
Zároveň zákon č. 333/2014 Z. z. upravil, že ak takto stanovená sadzba dane pre lesné 

pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané 
vodné plochy  presiahne uvedený násobok, uplatní sa podľa § 8 ods. 5 ročná sadzba dane z pozemkov 
uvedená v § 8 ods. 1.  
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