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NÁVRH DODATKU

Obecné zastupiteľstvo v Ovčí na základe ust. § 6 zákona SNR 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 pre územie obce Ovčie sa uznieslo na tomto

Dodatku č. 2
kVŠEOBECNE ZÁVÄZNÉM U NARIADENIU OBCE OVČIE O MIESTNYCH  

DANIACH AM IESTNOM  POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY NA ÚZEMÍ
OBCE OVČIE č. 1/2014

Týmto dodatkom č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Ovčie č. 1/2014 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce Ovčie sa ruší 
aktuálne znenie článku 6 ods. 1 VZN obce č. 1/2014 a nahrádza sa novým znením:

DAŇ ZO STAVIEB

ČI. 6 
Sadzba dane

1. Upravená ročná sadzba dane zo stavieb v zmysle § 12 ods. 2 „zákona“ za každý aj 
začatý m2 zastavanej plochy je:

€ /lrrr Druh stavby
0,033 € stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu
0,033 € stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu

0,033 € chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
0,133 € samostatne stojace garáže
0,033 € stavby hromadných garáží
0,033 € stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
0,033 € priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu

0,465 € stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

0,033 € ostatné stavby neuvedené v písm enách a) až h)
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Týmto dodatkom č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Ovčie č. 1/2014 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce Ovčie sa ruší 
aktuálne znenie článku 7 ods. 1 VZN obce č. 1/2014 a nahrádza sa novým znením:

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ ZNEHNUTEĽNOSTÍ

ČI. 7
Oslobodenia od dane aznížcnie dane

1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov (§ 17 ods. 2 
„zákona“) na:

a. pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b. močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma 

hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany 
prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných 
minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa

c. časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné 
zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, 
stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti 
zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené 
na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,

d. pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
e. pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
f. pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.

Týmto dodatkom č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Ovčie č. 1/2014 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce Ovčie sa 
dopĺňa čl. 7 o ods. 2 v nasledovnom znení:

2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb alebo od dane z 
bytov (§ 17 ods. 3 „zákona“) na:

a. stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym 
zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov 
so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej 
pomoci a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, 
osvetové zariadenia.

Ostatné ustanovenia VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady na území obce Ovčie ostávajú nezmenené a v platnosti.
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Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady na území obce Ovčie bol schválený obecným zastupiteľstvom 
d ň a ................... uznesením č. .../2018.

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady na území obce Ovčie nadobúda účinnosť dňa
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