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Obecnézastupitel'stvoobceDrahňovvzmysle § 6a§ 11ods.4 písm. d),e) ag)zákona ě.36911990Zb.
o obecnom zriadenívznení neskorších zmien adoplnkovavsúlades ustanovením § 7 ods.516 a7, § 8

ods.2o4a5,§12ods.2a3,§17ods.2a3a§103ods. 1a2 zákonač,58212004Z.z,omiestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších

zmien a doplnkov (ďalej len ,,zákon..)

sa uznieslo na tomto všeobecne záváznom nariadení obce Drahňov

weobecné ustanovenia

článok 1

úvodné ustanovenie

Toto vŠeobecné závázné nariadenie vydáva obec Drahňov na základe sp|nomocnení uvedených v zákone
a ustanovuje ním, v súlade s qýmito splnomocneniami, podrobnosti miestnej d,ane znehnutěl'ností, ktorú
na svojom území Obec Drahňov ukladá.

článotr 2

základné ustanovenie

Obec Drahriov ukladá na svojom území miestnu daň z ne|rnutelhostí, ktorázahiňa

a) daň z pozemkov
b) daňzostavieb

Daň z pozemkov

čtánot 3
základ dane

1, Základom dane z Pozemkov Pre pozemky uvedené v ustanovení § 6 ods. 1 písm. a) zákonaje lrodnota
Pozemku bez Porastov, urČeIrá vynásobením výrnery pozemkov v m2 a hodnoty p6áy za l m; uvedenej
v prílolre ó.1 zákona.

KatastrrÍlne územie Hoclnota v € za m2
Orná póda Trvalé trávnaté porastyDrahriov 0,3963 0.0723

2, Základom dane z Pozemkov pre pozemky uvedené v ustanovení § 6 ods. l písm. b), písm. c) a písm. e)
záko_naje hodnota Pozemku určená vynásobeníIn výmery pozemkov u 

^2 
a hodnoty pozemkov za 1 m2

uvedenej v prílohe ě,2 zákona.



Skupina pozemku Hodnotav€zam2
Záhrady 1,85

Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,85
stavebné pozemkv 18,58
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3. Základom dane zlesných pozemkov, na ktoqých sú hospodárske lesy, rybníky schovom qýb aostatné
hosPodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty pozemku, ktorá je 0,100 € za m2. Takto stanovená hodnota sa použije, len ak daňovník
nepreukáže hodnotu pozemku znaleckým posudkom.

4. Základom dane z pozemkov podl'a § 6 ods. l zákona, na ktorých sanachádzatransformaěná stanica alebo
Predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb (d'alej len "predajný stánok"), je hodnota
Pozemku urěená vynásobením skutočnej výmery transformaěnej stanice alebo predajného stánku v m2
a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe é,2 zákonapre stavebné pozemky.

článot< +
sadzba dane

1. SPrávca dane určuje pre pozemky na území obce Dralrriov ročnú sadzbu dane z pozernkov nasledovne:

a) orná póda, chmel'nice, vinice, ovocné sady, trvalé írávnaíé porasty,
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
d) lesné pozernky, na ktoqých sú hospodárske |esy, rybníky s chovom qýb
a ostatné hospodársky využívané vodné ploclry
e) stavebné pozemky

lr25 oÁ

12,80 oÁ

64100 V"

2150 oÁ

64,00 "Á

Daň zo stavieb

čtánot< s
sadzba dane

l, SPrávca dane urČuje roČnú sadzbu dane zo stavieb zakaždý, aj zaěaý m2 zastavanej plochy nasledovne:

a) stavbY na bývarrie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú furrkciu pre hlavnú stavbu - 0,026 €lm2
b) stavbY na pódohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
vYuŽÍvané na skladovarrie vlastnej pódohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu
- 0,234 €/m2
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu - 0,078 €/m'
d) samostatne stojace garáže - 0,026 €l m2
e) stavby hromadných garáží - 0,026 €l mz
f) stavby lrromadných garáží umiestnené pod zemou - 0,026 €l m'
g) PriemYselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívarré
na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na v|astrrú administratívu - 0,234 ěl m,
h) stavbY na ostatné Podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatlrým podnikaním a so zárobkovou činnosťou - 011,17 €l m2
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách - 01026 €l m'
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2. Správca dane urěuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok zapodlažie 0,033 €,
zakaždé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného pod|ažia

Spoločnéo zrušovacie a záverečné ustanovenia

čtánot< o
oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnutel'ností

1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:

a) pozemky, na ktorýclr sú cintoríny, kolurnbáriá, urnové háje arozptylové lúky,

b) PozemkY v národných parkoch, chránených krajinných oblastiaclr, chránerrých areáloch, prírodnýclr
rezerváciách, rrárodnýclr prírodných rezerváclách. prírodnýclr pamiatkaclr, národných prírodných
Pamiatkach, chrárrených krajinných prvkoclr, vo vylrlásených ochranných pásrnach s tietím a štvrtým
stuptiom ochrany a územiach medzinárodnélro významu,

c) Pozemky, ktoých vlastníkmi sú §zické osoby v hrnotrrej núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 62 rokov
ak tieto pozernky slúžia výhradne na iclr osobnú potrebu,

d) PozemkY okrem Pozemkov v zastavanej časti obce, na ktorých vykonávajú samostatne hospodáriaci
rol'níci pol'nohospodársku výrobu ako svo_ju hlavnú činnost'.

2. SPrávca dane oslobodzuje od dane zo stavieb stavby na bývarrie vo vlastníctve:

a) fuzických osób v hmotnej núdzi,

b) fyzických osób starších ako 62 rokov.

c) S'zických osób s ťažkým zdravotným postihnutím , fyzických osób držitel'ov preukazu s ťažkým
zdravottrým Postihnutím, držitelbv preukazu fyzických osób s ťažkýmzdravotným postilrnutím s potrebou
sPrievodcu a fyzických osób prevažne, alebo úplne bezvládnych, ktoré s|úžia na ich irvalé bývanie.

článot< z
zrušovacie ustanovenia

Dtiorn ÚČinrrosti tohto vŠeobecrle závázlrého nariadenia sa zrušuje Všeobecne závázné nariadenie obce
Drahňov Č. 112015. Na Právnevzťal"ry ktoré vznikli do nadobudnutia účinnosti tohto všeobecnezávázného
nariadenia sa vzťahuje Všeobecne závázné nariadenie obce Drahňov č.112015.
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záverečné ustanovenia

1. Na tomto VŠeobecne záváznom nariadení Obce Dralrli ov č.212018 sa uznies|o Obecné zastupitel'stvo
v Dralrňove dria 11 ,12.2018 uznesením ě.0612018 ,

2. Toto všeobecne závázné rrariadenie nadobúda účinnost'dňom 01 .01.2019

V Drahriove, dňa 13.12.20l8

Tibor Jasovsky

starosta obce Drahňov
fu1^


