
Obec OZDÍN v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, § 8 ods.2, § 12 ods.2 a 3, § 

16 ods.2, § 17 ods. 2,3,4 a 6, § 20 ods.3, § 21 ods.2, § 103 ods.1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o 

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

v znení neskorších predpisov,    v y d á v a 

 

 

                  VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

                           
                                                                   č. 03/2022 

ktorým sa mení 

                                                                         § 4 

                                                                 Sadzba dane 

 

1/ Ročná sadzba dane z pozemkov sa  v celej obci určuje /§ 8 ods. 2 zákona č. 

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady/ takto: 

 

- za ornú pôdu, vinice, ovocné sady na 0,60 % zo základu dane, 

- za trvalé trávne porasty na 1,1 % zo základu dane,  

- za záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy na 0,50 % zo základu dane, 

- za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy na  0,50 % zo základu dane, 

- za stavebné pozemky na 0,50 % zo základu dane. 

 

                                                                         § 7 

                                                                 Sadzba dane 

    

          1/ Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,066 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy. 

 

          2/ Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods.1 tohto všeobecne záväzného 

nariadenia sa v celej obci určuje /§ 12 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/ takto: 

 

a/ 0,04125 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu  k hlavnej 

stavbe, 

b/ 0,04125 € za stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, pivnice, stavby využívané 

na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, 

c/ 0,099 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 

rekreáciu, 

d/ 0,132 € za samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných garáží a stavby 

určené alebo používané na účely garážovania, postavené mimo bytových domov,  

e/ 0,331 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, 

f/ 0,331 € za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a 

administratívu. 

g/ 0,099 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až f/. 

 



         3/ Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 6 ods.2 tohto všeobecne záväzného 

nariadenia sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,066 € za každý aj začatý m2 zastavanej 

plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia /§ 12 ods.3 zákona č. 

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady/. 

 

                                                                       § 10 

                                                                Sadzba dane 

 

           1/Ročná sadzba dane z bytov je 0,066 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu 

a nebytového priestoru. 

 

                                                                       § 22 

                                                            Sadzba poplatku 

        

1/ Sadzba miestneho poplatku za komunálne odpady /okrem elektroodpadov/ je 0,050 

€ za osobu na kalendárny deň. 

 

2/ Sadzba miestneho poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu 

škodlivín je najmenej 0,020 €. 

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č.02/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych 

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

podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území  obce OZDÍN. 
 

Ostatné články Všeobecne záväzného nariadenia č. 02/2019 ostávajú nezmenené. 

Obecné zastupiteľstvo obce Ozdín sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 03/2022 

uznieslo dňa   .                . 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1. 2023. 

 

V Ozdíne dňa 7.11.2021 

                            

                                                                                    Ing. Pavel Salva 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 7. 11. 2022 

 

Pripomienky k návrhu boli – neboli uplatnené v počte  

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli 

a webovej stránke obce dňa: 25.11.2021. Všeobecné záväzné nariadenie bolo zložené dňa: 

 


