OBEC REĽOV

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 03/2019
o miestnych daniach a poplatku
Úplné znenie

Schválené dňa: 14.12.2019 ( Uznesenie č.51/2019 – VZN Obce Reľov č. 03/2019 )
Platnosť nadobúda dňom: 01. januára 2020

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Reľov
č. 03/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 02/2014
o miestnych daniach a miestnom poplatku
Obecné zastupiteľstvo v Reľove podľa § 4 ods. 3 písm. c) v spojení s § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“):
DAŇ Z POZEMKOV

§1
Sadzba dane sa mení takto:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty na 1,20 % zo základu dane
pre katastrálne územie Hágy a 1,0 % pre katastrálne územie Reľov

DAŇ ZO STAVIEB
§2

Sadzba dane sa mení takto:
1. Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v ods. 1 obec určuje na území obce Reľov v tomto
členení:
a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby na 0,1 € za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu na 0,1 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
c) stavby rekreačných záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu na 0,25 € za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov na 0,25 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
e) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou na 0,40 € za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy,
f) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) na 0,20, € za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy,
2. Pri viacpodlažných stavbách za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia obec
zvyšuje ročnú sadzbu dane o 0,05 €.
3. Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou alebo
strešnou konštrukciou. V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely tohto
nariadenia považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou.
4. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa ods. 2 a príplatok za
podlažie podľa ods. 3, daň sa určí ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako
súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia
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stavby. Pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na
jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD
A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
§9

Sadzba poplatku a jeho vyrubenie sa mení takto:
1. Sadzba poplatku sa určí v zmysle § 78 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Sadzba poplatku:

a) u fyzických osôb podľa § 27 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia 0,0219 € za osobu
a kalendárny deň ( t. j. cena žetónu 4,- € )
b) Právnické osoby – je 4,00 €/1 odvoz/1 nádoba 110L alebo 40,00 €/1 odvoz/1 nádoba
1100L
c) Pre vyrubenie poplatku za KO a DSO je rozhodujúci stav k 01. januáru určeného obdobia.
d) Správca dane vyrubí FO poplatok rozhodnutím.

Ostatné ustanovenia VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a poplatku ostávajú
nezmenené v platnosti.

V Reľove dňa: 14.12.2019

František Dudžák
starosta obce
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Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej
tabuli obce:

dňa : 26. 11. 2019

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom vyvesené
(publikované) na úradnej tabuli obce :

dňa : 14.12.2019

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce :

dňa : 30.12.2019

pečiatka

podpis: ..................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť:

dňa : 01.01.2020

pečiatka

podpis: ..................................

__________________________________________________________________________________________
strana 4

