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Obec Dvorníky

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Dvorníky
č. 3 /2015
zo dňa 15. 12. 2015
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvorníky
č.2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady

Schválené Obecným zastupiteľstvom Dvorníky , dňa 15. 12. 2015

Obec Dvorníky , Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle § 4 ods. 3 písm. c),
§ 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 98 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
toto všeobecne záväzné
nariadenie obce Dvorníky č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

čl.1
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dvorníky č. 2/2012 s dodatkom č. 1/2014, zo dňa
7.11.2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad sa mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 2
(1) § 4 ods.1 a 2 sa ruší a nahrádza sa novým textom:
§4
Daň zo stavieb – Sadzby dane
(1) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plôch nasledovná :
a) 0,070 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,105 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby na vodné
hospodárstvo stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie,
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) 0,265 € chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d) 0,200 € samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží, stavby hromadných garáží
umiestnené pod zemou,
e) 1,150 € priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) 0,828 € stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
g) 0,335 € ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)
(2) ) Správca dane určuje v jednotlivých častiach uvedených v §1 ods.5 ročnú sadzbu dane zo
stavieb za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
sadzbu 0,035 eur / m² .

(2.) § 5 ods.1 sa ruší a nahrádza sa textom:.
§5
Daň z bytov
(1) Ročná sadzba dane z bytov je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu
a nebytového priestoru:
a) za byt
0,070 €
b) nebytový priestor

0,200 €

(2) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov v jednotlivej časti obce
uvedenej v §1 ods. 5 písm. a) : a) za byt
0,035 €

Čl.3

VIII. Časť §13 sa dopĺňa nasledovne:
Ods.1 písm. a)
Obec zavádza na svojom území pre fyzické osoby množstvový zber na drobné stavebné
odpady. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných údržbárskych prác vykonávaných
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok.
Ods.6 sa ruší a nahrádza textom:
(6) 1. Sadzba poplatku za komunálny odpad
- 0,0096 € za jeden liter zmesových komunálnych odpadov
a sadzba za drobný stavebný odpad bez škodlivín je:
- 0,015 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez škodlivín
2. Výška poplatku sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej
nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu.
3. Pri drobnom stavebnom odpade bude podkladom množstvo odpadu
odovzdaného na úložisku odpadov určené obcou.
(3) ods. 9 sa ruší a nahrádza textom:

(9) Poplatok je splatný pri komunálnom odpade do 15 dní odo dňa vyrubeného predpisu
a poplatok za drobné stavebné odpady sa uskutočňuje hotovostným spôsobom priamo na
mieste určenom na zber drobných stavebných odpadov a za skutočne odovzdaný drobný
stavebný odpad.

Čl. 4

Spoločné ustanovenia a záverečné ustanovenia

(1) Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 15.

12. 2015 sa uznieslo na tomto

všeobecne záväznom nariadení obce Dvorníky č.3/2015 o zmene a doplnení VZN
č. 2/2012 o miestnych daniach a poplatkoch.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2016

Mgr. Ľuboš Gubáň
starosta obce

