Dodatok k Všeobecne záväznému
nariadeniu
OBCE VEĽKÉ LOVCE

Číslo : 3
k VZN č. 5/2016

Dodatok č. 3 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
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

25.11.2020

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:

25.11.2020

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

25.11.2020

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

09.12.20

Pripomienky zaslať
- písomne na adresu: Obec Veľké Lovce, č. 431, 941 42
Veľké Lovce
- elektronicky na adresu: obecnyurad@velkelovce.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 10.12.20
Schválené všeobecné záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva obce dňa:
11.12.20
Uznesenie č.

VIII/2020 písmeno A bod 6

Dátum podpisu Uznesenia č. VIII /2020 starostom obce:

14.12.20

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

14.12.20

VZN nadobúda účinnosť 15- tym dňom od vyvesenia ak v ňom nie je ustanovený neskorší
začiatok účinnosti

Ing. Libor Kráľ,v.r.
starosta obce

Dodatok č. 3
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
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 .
Účinnosť nadobudol dňom 1.1.2021

Ing. Libor Kráľ, v.r.
starosta obce

