DODATOK Č.1
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
OBCE VAĽKOVŇA

č. 1/2007
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Vaľkovňa č.1/2007 z 14.12.2007
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení nariadenia č. 1/2007.
Obecné zastupiteľstvo obce Vaľkovňa vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
právnych predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16
ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 21 ods. 2, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 82 ods. 1, 3 a 4, § 83,
§ 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o miestnych daniach a poplatku“) sa uznieslo na tomto nariadení:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vaľkovňa č. 1/2007 z 14.12.2007 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
nariadenia č. 1/2007 sa mení takto:
1) § 5 vrátane nadpisu znie:
§5
Hodnota pozemku
1. Hodnota pozemku orná pôda je 0,064 eur za 1 m2, hodnota pozemku trvalý trávny
porast je 0,031 eur za 1 m2 podľa prílohy č.1 zákona 582/2004 v znení neskorších
predpisov.
2. Správca dane ustanovuje hodnotu lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy
na 0,087 za 1 m2.
2) § 7 vrátane nadpisu znie:
§7
Sadzba dane
1) Ročná sadzba dane zo stavieb podľa § 12 ods. 1 zákona o miestnych daniach
a poplatku je 0,033 eur za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
2) Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje v obci pre:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu na
0,033 eur za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu na 0,033 eur za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu na
0,099 eur za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
d) samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov na 0,132 eur za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy,
e) priemyselné stavby, stavby, slúžiace energetike, stavby, slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na
0,232 eur za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou na 0,663 eur za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) na 0,099 eur za každý aj začatý m2
zastavanej plochy.
3) § 8 vrátane nadpisu znie:
§8
Sadzba dane
1) Ročná sadzba dane z bytov podľa § 16 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku
je 0,033 eur za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

4) § 11 odst.2, odst.4 znie:
Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 33,19 eur, právnickej osobe
a fyzickej osobe – podnikateľovi 663,88 eur, je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
Daň nižšiu ako 1,66 eur nebude správca dane vyrubovať ani vyberať.
5) § 13 vrátane nadpisu znie:
§ 13
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 1,66 eur za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená
sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
6) § 15 vrátane nadpisu znie:
§ 15
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,50 eur na osobu a prenocovanie.

7) § 18 vrátane nadpisu znie:
§ 18
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:
a) 33,19 eur za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok,
b) 33,19 eur za jeden mechanický prístroj (biliard, stolný futbal, stolný hokej, šípky) a iné
zariadenie na zábavné hry a kalendárny rok.
8) § 22 vrátane nadpisu znie:
§ 22
Sadzba poplatku
1) Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na obdobie jedného kalendárneho roka:
a) paušálny poplatok 4,979 eur za osobu a kalendárny rok.

§ 30
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Daňové konanie sa riadi zák.SNR č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení
neskorších predpisov, ak cit.zákon neustanovuje inak.
2) Daňovníci sú povinní spolupôsobiť v daňovom konaní.
3) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zák.č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku všeobecne záväzného nariadenia sa rušia
ustanovenia § 5, §7, §8, §11 odst.2,4, §13, §15, §18, §22 všeobecne záväzného nariadenia
č.1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
5) Tento dodatok k VZN bol schválený Uznesením OZ obce Vaľkovňa zo dňa
12.12.2008.
6) Tento dodatok k VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce Vaľkovňa od 15.12.2008
do 31.12.2008.
7) Tento doplnok v všeobecne záväznému nariadeniu obce Vaľkovňa nadobúda účinnosť
dňom 1.1.2009.
Vo Vaľkovni 15.12.2008

...............................................
Rudolf Pokoš
starosta obce

