Obec Dolný Lieskov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami Zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v platnom znení,
vydáva tento

DODATOK č. 1/2015 k Všeobecno-záväznému nariadeniu obce č.
4/2013 o dani z nehnuteľnosti
s účinnosťou od 1.1.2015 v tomto rozsahu:

DODATOK č. 1
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.4/2013 o dani z nehnuteľnosti platné od 1.1.2013, bolo
schválené uznesením č. 45 bod d) /21012 dňa 12.12.2012. Týmto Dodatkom č. 1/2015 sa dopĺňa
z dôvodu účinnosti nového zákona č. 268/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/20014 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov a preto sa menia a dopĺňajú jednotlivé časti pôvodného VZN takto:
DAŇ Z POZEMKOV
§ 2 sa dopĺňa o odstavec (4) takto:
§ 2 Základ dane
(4) Základom dane z pozemkov pre pozemky na ktorých sa nachádza transformačná stanica
alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb, je hodnota pozemku
určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2
a hodnoty pozemku za 1 m2 pre stavebné pozemky
§ 3 odsek č. 3 sa dopĺňa a znie takto:
§ 3 Hodnoty pozemkov
(3) Katastrálne územie Dolný Lieskov a Tŕstie: (jednotná hodnota pozemkov)
b) 1,32 EUR/m2 - záhrady
c) 1,32 EUR m2 - zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
d) 13,27 EUR m2 – stavebné pozemky
e/ 13,27 €/m2 – pozemky na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo
predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb
§ 4 sa dopĺňa lo odstavec (4) takto:
§ 4 Sadzba dane
(4) Správca dane určuje na území obce ročnú sadzbu dane z pozemkov na ktorých sa
nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru
a poskytovaniu služieb vo výške 0,40 % .

-2DAŇ ZO STAVIEB
dopĺňa sa § 7 a znie takto:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

§ 7 Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane zo stavieb na území obce Dolný Lieskov je za každý aj začatý m2
zastavanej plochy určená vo výške:
0,05 eura za stavby na bývanie[7]) a drobné stavby,[8]) ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu do výmery 25 m2
0,10 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu,
0,20 eura za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
0,17 eura za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
0,17 € za stavby hromadných garáži
0,17 € za stavby hromadných garáži umiestnených pod zemou
0,35 eura za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
1,00 eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
0,13 eura za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)
Záverečné ustanovenia
(2) .Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka, daňová povinnosť dedičovi
vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom
nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia
o dedičstve.

Dopĺňa sa § 13 Účinnosť takto:
Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2013 bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa
10.12.2014 uznesením č. 67 bod b/2014 a je účinný dňom 1.1.2015.
Dolný Lieskov, 12.12.2014
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