OBEC KOSTOĽANY NAD HORNÁDOM

Návrh
Obecné zastupiteľstvo v Kostoľanoch nad Hornádom v súlade s ustanovením § 6 ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s ustanoveniami §
7 ods. 5 a 6 § 8 ods. 2, § 12 ods.1, 2 a 3 § 16 ods.1, 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 20 ods.4, § 21 ods.
2 a § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE
Kostoľany nad Hornádom
č. ....../2019
o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018 o dani z
nehnuteľnosti, dani za psa a za využívanie verejného priestranstva
§1
Úvodné ustanovenie
1. Účelom tohto všeobecné záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je zmena a doplnenie
VZN č. 2/2018 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a za využívanie verejného priestranstva,
ktorým sa mení a dopĺňa nasledovné:

„§ 3
Sadzba dane z pozemkov
v znení:
1. Správca dane určuje pre pozemky na území obce Kostoľany nad Hornádom ročnú sadzbu
dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty 0,80 % zo základu
dane,
b) záhrady 1,00 %,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 1,50 %,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hosp.,
využívané vodné plochy 2,00 %,

e) stavebné pozemky 0,80 %,
sa vypúšťa a nahrádza novým znením takto:
1. Správca dane určuje pre pozemky na území obce Kostoľany nad Hornádom ročnú sadzbu
dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty 0,90 % zo základu
dane,
b) záhrady 1,50 %,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 1,50 %,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hosp.,
využívané vodné plochy 2,00 %,
e) stavebné pozemky 0,80 %,
Daň zo stavieb
§5
Sadzba dane zo stavieb
v znení:
1. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená sa v celej obci určuje takto:
a) 0,10 €/m2 stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu k hlavnej
stavbe,
b) 0,08 €/m2 € stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,8 €/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu,
d) 0,3 €/m2 za samostatne stojace garáže a za stavby hromadných garáží,
e) 1,00 €/m2 priemyselné stavby, stavy slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátanie stavieb na vlastnú
administratívu,
f) 1,00 €/m2 za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
g) 0,80 €/m2 za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)
2. Ročná sadzba dane pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb je príplatok za
podlažie 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy, za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia.
sa vypúšťa a nahrádza novým znením takto:
1. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená sa v celej obci určuje takto:
a) 0,10 €/m2 stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu k hlavnej
stavbe,
b) 0,08 €/m2 € stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
c) 1,00 €/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu,

d) 0,3 €/m2 za samostatne stojace garáže a za stavby hromadných garáží,
e) 1,00 €/m2 priemyselné stavby, stavy slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátanie stavieb na vlastnú
administratívu,
f) 1,00 €/m2 za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
g) 1,00 €/m2 za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)
2. Ročná sadzba dane pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb je príplatok za
podlažie 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy, za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia.“

§2
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Kostoľany nad Hornádom sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení uznieslo dňa .......12. 2019.
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2020.

Návrh VZN zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli obce Kostoľany nad Hornádom dňa:
26. 12. 2019
Návrh VZN prerokovaný a VZN prijaté obecným zastupiteľstvom obce Kostoľany nad
Hornádom dňa: .......12. 2018
VZN vyhlásené jeho vyvesením na úradnej tabuli obce Kostoľany nad Hornádom dňa:
.........12.2019
VZN nadobúda účinnosť dňom: 1. 1. 2020

Mgr. Anton Medvec
starosta obce

