Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
v obci Veľký Slavkov

Schválené: 26.11.2012
Účinnosť: 01.01.2013
Obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
pre územie Obce Veľký Slavkov
vydáva
dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľký Slavkov (ďalej len VZN)
o miestnych daniach z. r.2011
§1
Úvodné ustanovenie
1. V zmysle § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e
podmienky výkonu a správy miestnych daní na území Obce Veľký Slavkov.
§2
Druhy miestnych daní
1. Obec Veľký Slavkov ukladá tieto miestne dane:
a. daň z nehnuteľností,
b. daň za psa,
c. daň za ubytovanie,
§3
Daň z nehnuteľností
1. Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a. daň z pozemkov,
b. daň zo stavieb,
c. daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.

§4
Paragraf č. 4 sa podľa novely účinnej od 1.1. 2012 vypúšťa.
Obec sa nedelí na žiadne časti.

§5
Daň z pozemkov
1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 .
2. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a z ostatných hospodársky využívaných vodných plôch je
hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a
hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch,
tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku. Ak daňovník hodnotu lesného pozemku nepreukáže znaleckým posudkom,
správca dane ustanovuje hodnotu pozemku za 1 m2 vo výške : 1,85 €
3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria,
stavebné pozemky a ostatné plochy, okrem stavebných pozemkov, je hodnota
pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2
uvedenej v prílohe č. 2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení.
4. Správca dane pre celú obec Veľký Slavkov určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov zo
základu dane nasledovne :
a) Orná pôda 0,50%
/hodnota pôdy 0,15 € za 1 m2/
a trvalé trávne porasty 0,50%
/hodnota pôdy 0,035 € za 1m2/
b) Záhrady 0,40%
hodnota
pôdy 1,85 € za 1m2/
//
c) Zastav. plochy a nádvoria a ost. plochy 0,40% /hodnota pôdy 1,85 € za 1m2/
d) Lesné pozemky, kde sú hospod. lesy 0,40%
/hodnota pôdy 1,85 € za 1m2/
e) Stavebné pozemky 0,80%
/hodnota pôdy 18,58 € za 1m2/
§6
Daň zo stavieb
1. Správca dane pre územie obce Veľký Slavkov určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy takto:
a. 0,050 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu, príplatok za podlažie 0,066 €
b. 0,066 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
sadzba za podlažie 0,33 €

c. 0,33 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu, sadzba za podlažie 0,33 €
d. 0,1659 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových
domov,
e. 0,33 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu, sadzba za podlažie 0,33 €
f. 0,500 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
sadzba za podlažie 0,33 €
g. 0,182 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f),
sadzba za podlažie 0,33 €
§ 7 , § 8 , § 9 a § 10 zostáva v platnosti.
§ 11
Daň za psa
Bod 1,2,3 zostáva v platnosti.
4. Základom dane je počet psov, sadzba dane je 20 € za jedného psa
a kalendárny rok
5.Zavádzame zníženie dane za psa pre obyvateľov s trvalým pobytom
na území našej obce , sadzba dane je 10,50 € za každého psa.
Ostatné body zostávajú v platnosti, bod 12 sa vypúšťa.
§ 12 a 13 zostáva v platnosti
§ 14
Záverečné ustanovenie
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Slavkov o miestnych daniach bolo vyvesené na
pripomienkovanie dňa 09.11.2012 a zvesené dňa 26.11.2012
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Slavkov o miestnych daniach bolo schválené na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov, konaného dňa 26.11.2012
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Slavkov o miestnych daniach nadobúda účinnosť
dňom 01. 01. 2013.

Vo Veľkom Slavkove 27.11.2013

Ing. František Šary starosta obce

