
Obec Opatovce na základe § 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 v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzne nariadenie obce Opatovce č.2/2014,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Opatovce č. 2/2012

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady sa mení nasledovne:

1. Článok 3 sa dopĺňa nasledovne:

(5) Hodnota pozemkov na území obce Opatovce v členení podľa ust. § 6 ods. 1 zákona

o miestnych daniach je nasledovná :

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,7249 €/ m2

b) trvalé trávnaté porasty 0,1394 €/ m2

c) záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,32 €/ m2

d) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné

hospodársky využívané vodné plochy 0,0663 €/ m2

e) stavebné pozemky 13,27 €/ m2

f) pozemok na ktorom sa nachádza transformačná stanica, alebo predajný stánok

slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb 13,27 €/ m2

(6) V súlade s ust. § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane určuje ročnú sadzbu

dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovne:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 0,50 %,

b) záhrady 0,60 %

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,60 %

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné

hospodársky využívané vodné plochy 0,80%,

e) stavebné pozemky 0,60 %,

f) pozemok na ktorom sa nachádza transformačná stanica, alebo predajný stánok
slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb 0,60 %

2. Článok 4 sa dopĺňa nasledovne:

(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Opatovce, ktoré majú jedno alebo

viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným

základom alebo ukotvené pilótami v členení podľa § 10 ods. 1 zákona o miestnych

daniach. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.



(3) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby podľa § 10 ods. 3 zákona o miestnych

daniach

(4) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa

rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do

zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

(5) Správca dane určuje v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach ročnú

sadzbu dane zo stavieb v obci v katastrálnom území Opatovce za každý aj začatý m2

zastavanej plochy nasledovne:

a) stavby na bývanie a drobné stavby , ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

0,06 €/ m2

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej

produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,16 €/ m2

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,40 €/ m2

d) samostatne stojace garáže 0,30 €/ m2

e) stavby hromadných garáží 0,30 €/ m2

f) stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou 0,30 €/ m2

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na

administratívu 2,00 €/ m2

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu

súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 1,50 / m2

i) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f) 1,00 €/ m2

3. Článok 15 sa upravuje nasledovne:

(9)

Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.

Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti

rozhodnutia.

Obec určuje splátky poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

v dvoch splátkach, ak poplatok presahuje pri fyzickej osobe 20 € a právnickej osobe

170 €.

(13) vypustiť text: samostatne žijúci občan nad 70 rokov



V celom texte VZN sa slovo občan nahrádza slovami fyzická osoba (v príslušnou slovnom

tvare).

V Opatovciach dňa 14.10.2014

Janka Horňáková
starostka obce Opatovce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Opatovce dňa: 14.10.2014
Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci Opatovce dňa: 29.10.2014
Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Opatovce dňa: 03.11.2014
Schválené VZN zvesené dňa: 04.12.2014
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2015


