Návrh dodatku č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Veľké Lovce č. 5/2016 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok
2017 a nasledujúce zdaňovacie obdobia
Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce na svojom zasadnutí dňa 11.decembra 2020
Uznesením č. …...... písmeno ... odstavec ….
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Veľké Lovce č. 5/2016
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce zdaňovacie obdobia nasledovne:
Časť prvá daň z nehnuteľností § 3 ods. 1 sa mení nasledovne:
Ročná sadzba dane z pozemkov na území obce Veľké Lovce je pre všetky druhy
pozemkov 0,35% okrem pozemkov trvalé trávnaté porasty v časti obce Lagáne, Somoše a
Kišlót.
Časť prvá daň z nehnuteľností § 3 ods. 2 sa mení nasledovne:
Ročná sadzba dane z pozemkov trvalé trávnaté porasty v časti obce Lagáne, Somoše a
Kišlót je 0,26 %.
Časť prvá daň z nehnuteľností § 4 sa mení nasledovne:
1.) Správca dane pre všetky stavby na území obce Veľké Lovce, ktoré sú predmetom dane
zo stavieb, určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m 2 zastavanej plochy
vo výške:
a) 0,061 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu
b) 0,078 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,165 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,220 € za samostatne stojace garáže
e) 0,220 € za stavby hromadných garáží
f) 0,220 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
g) 0,394 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
h) 0,610 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
i) 0,236 € za ostatné stavby (neuvedené v písmenách a) – h) ).
2.) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,046 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Časť prvá daň z nehnuteľností § 5 sa mení nasledovne:
Ročná sadzba dane z bytov na celom území obce Veľké Lovce je za každý aj začatý m 2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:
a) 0,10 € za byty

b) 0,10 € za nebytové priestory .

Vyvesené na informačnej tabuli Obecného úradu Veľké Lovce od 25.11.2020 do
10.12.2020
Účinnosť nadobudol dňom 1.1.2021

Ing. Libor Kráľ, v.r.
starosta obce

