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Obecnézastupitel'stvo obceDrahňovvzmysle § 6 a § 11ods.4 písm. d), e) a g)zákonač.369/1990Zb.
o obecnom zriadenívzneníneskorŠích zmien a doplnkov avsúlade s ustanovením § 7 ods.51 6 a 7, § 8

ods.2,4a5,§ 12 ods.2a3,§ 17ods.2a3a§ 103 ods. Ia2 zákonač.582t2004Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zneni neskorších

zmien a doplnkov (d'alej len ,,zákon'')

ustanovuje s účinnosťou od 1.januára 2019:

weobecné ustanovenia

článot 1

úvodné ustanovenie

Toto vŠeobecné závázné trariadenie vydáva obec Dra|rňov na základe splnomocnení uvederrých v zákone
a ustanovuje llím, v súlade s t}mito sp|nomocneniami, podrobrrosti miestnej datle znehnutel'ností, ktorú
rra svojom úzení Obec Dralrriov ukladá.

článot z

základné ustanovenie

Obec Drahňov uk|adá rra svojom území miestnu daň z nelrnutelhostí, ktorázal"lfňa

daň z pozemkov
daň zo stavieb

Daň z pozemkov

Článok 3
základ dane

1. Zák|adorn dane z pozemkov pre pozemky uvedené v ustattovení § 6 ods. l písrn. a) z,ákortaje hoclrrota
Pozemku bez Porastov, urČená vynásobenírn výrnery pozemkov v nl2 a hodnoty p6dy za l m; uvederrej
v prí|olre č.1 zákona.

katastrúlne územie Horlnota v € zu m2

a)
b)

2. Základom dalle z pozemkov pre pozemky uvedené v ustanovení §
zákonaje hodnota pozemku určená vynásobenítn výmery pozemkov
uvedenej v prílolre ó. Z zákona.

Trvalé trávnaté porasty
0,0723

6 ods. 1 písm. b), písrn. c) a písm. e)

, ,n2 a lroclnoty pozemkov za 1 m2

Drahňov
Orná p6da

0,3963



Sku ku Hodnota v €zamz
Záhradv 1.85

zastavané plochv a nádvoria. ostatné plochv 1,85
stavebné pozemkv 18.58
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3. Základom dane z lesných pozemkov, rra ktorých sú lrospodárske lesy, rybrríky sclrovom rýb aostatné
lrospodársky využivané vodné plochy je hodrrota pozemku určerrá vynásobením výmery pozemkov v m2
ahodnoty pozemku, ktorá je 0,100 € za m2. Takto starrovená hodnota sa použije, len ak daňovník
nepreukáže lrodnotu pozemku zrraleckým posudkom,

4. Základom dane z pozemkov podl'a § 6 ods. l zákona, na ktorýclr sanacl"ádzatransformačná stanica alebo
predajný stárrok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovarriu služieb (d'alej len "predajný stárrok"), je hodnota
Pozemku urČená vynásobenírn skutočnej výmery transforrnačnej stanice alebo predajného stánku v m2
a lrodrroty pozemku za 7 m2 uvedenej v prílohe č.2 zákorta pre stavebné pozemky.

Článot< 4
sadzba dane

l. SPrávca dane určuje pre pozemky naúzemí obce Drahňov ročnťt sadzbu dane z pozemkov nasledovne:

a) orrrá póda, chmellrice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaíé porasty,
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatlré plochy,
d) lesrré pozemky, ria ktorýclr sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné lrospodársky využívané vodné p|oclry
e) stavebrré pozemky

1,25 oÁ

12,80 oÁ

64,,00 oÁ

2,50 oÁ

64,00 oÁ

Daň zo stavieb

článok 5
sadzba dane

1. SPrávcadaneurčujeročnúsadzbudanezostaviebzakaždý,ajzaěatýtn2zastavanejplochynasledovne:

a) stavbY rra bývanie a drobné stavby, ktoré rnajú cloplnkovúl fr-rrrkcir"r pre l-r|avlrúr stavbu - 0,026 €/rnz
b) stavbY na pódohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
vYuŽÍvané na skladovanie vlastnej pódolrospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu
- 0o234 €lm2
c) chaty a stavby na individuálrru rekreáciu - 0,078 €/m"
d) sarnostatrre stojace garáže - 0o026 €l m2
e) stavby hrornadnýcll garáží - 0,026 €l m2
f) stavby hrorrradnýcll garáží urniestnetré pod zemou - 0,026 €l m2
g) PriernYselrré stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby vyttživarÉ
na skladovanie vlastr-rej produkcie, vrátane stavieb na vlastnút adrniriistratívtt - 0,234 él m'
h) stavby na ostattré podnikanie a rra zárobkovút činnost', skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatIrým podrrikarrím a so zárobkovou činnosťou - 0,117 €l m2
i) ostatné stavby neuvedené v písmenáclt - 0o026 €l m'
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2. SPrávca dane urČuje pri viacpodlažt"tých stavbách pre všetky drLr|ry stavieb príplatok zapodlažie 0,033 €,
zakaždé d'a|šie podlažie okrem prvého nadzenrnélro podlažia

Spoločnéo zrušovacie a záverečné ustanovenia

Článok 6
oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnute|'ností

l. Správca dane od dalle z pozemkov oslobodzuje:

a) pozernky, na ktorých sú cintorílry, kolLrrnbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,

b) PozernkY v národnýclr parkoch, clrrátrených krajinnýcli oblastiaclr, chráIrerrých areáloch, prírodných
rezerváciách, národných prírodnýclr rezerváciách, príroclrrýclr pamiatkach, nároclnýclr prírodných
Parniatkach, clrrárrených krajinných prvkoclr, vo vyhlásenýclr ochranných pásmach s tretím a štvr|ým
stupňom ochrany a územiac|l rn edzinárodnéh o význ am u,

c) PozemkY, ktorých vlastrríkmi sú fyzické osoby v lrmotnej nťrdzi alebo fyzické osoby staršie ako 62 rokov
ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobrrú potrebu,

d) PozernkY okrem Pozemkov v zastavanej časti obce, na ktorýclr vykonávajťr samostatne hospodáriaci
rol1ríci pol'nolrospodársku výrobu ako svoju lrlavnú čirrnosť.

2. SPrávca darre oslobodzuje od dane zo stavieb stavby rra bývanie vo vlasttríctve:

a) fyzických osób v hmotnej núdzi.

b) |,zických osób staršícl"l ako 62 rokov.

c) fuzických osÓb s ťažkým zdravotným postihrrutím , fyzickýcl^t osób držitel'ov preukazu s t'ažkým
zdravotným postilrnutím, držitel'ov preukazu fi,zických osób s ťažkým zdravotným postilrnutím s potrebou
sPrievodcu afyzickýcl"l osób prevažne, alebo úrplne bezvládnyclr, ktoré slúžia nalch irvalé bývanie.

článok 7
zrušovacie ustanovenia

Dtiom ÚČirrnosti tohto vŠeobecne závázného rrariadenia sa zrušuje Všeobecne záváztlé nariadenie obce
Dralrtiov Č. 112015. Na Právnevzt'al,ty ktoré vznikli do nadobr,rdnutia účinnosti tolrto všeobecrle záváztlého
nariadenia sa vzťahuje Všeobecne závázllé nariadenie obce Drahňov č.112015.
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Čtánot 8

počet strán 5

záverečné ustanovenia

l . Na tomto VŠeobecne záváznotn nariadení Obce Drahri ov č.2l201B sa uznies|o Obecné zastupitel'stvo
v Drahriove .......,...uznesením č.
2. Toto všeobecne záváztlé nariadenie rradobúrda účinnosť dňom . ......2019.

V Drahňove, dňa...,,.....,.... 201 8

Tibor Jasovsky

starosta obce Draltňov


