Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Chlievany č. 1/2013 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území Obce Veľké Chlievany
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Chlievany vo veciach územnej samosprávy
zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších právnych predpisov na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Chlievany č. 1/2013 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto:

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

V článku 8 sa na konci pripája táto veta: „Základom dane pri stavbe hromadných
garáží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou
plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby“.
Článok 9 ods. 2 sa mení v písm. c), d), e), f), g) a dopĺňa písm. h), i) takto:
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu na 0,20 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
d) samostatne stojace garáže na 0,20 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
e) stavby hromadných garáží na 0,20 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
f) stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou na 0,20 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na
0,40€ za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou na 0,40 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) na 0,10 € za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy.
Článok 9 sa dopĺňa o ods.3 v tomto znení: „Správca dane určuje pri viacpodlažných
stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie v sume 0,04 € za každé ďalšie podlažie
okrem prvého nadzemného podlažia.“
V článku 28 sa vypúšťa v ods. 1 „a drobné stavebné odpady“ .
V článku 28 sa dopĺňa ods. 3, ktorý znie : „ Sadzba poplatku za kilogram drobných
stavebných odpadov bez obsahu škodlivín je vo výške 0,05 € “.
V článku 14 písm. c) sa slová „ občan s ťažkým zdravotným postihnutím“ nahrádzajú
slovami „ držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom“.
V článku 24 ods. 1 a v článku 25 ods. 6 sa vypúšťajú slová „nasledujúceho po
mesiaci“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca
k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového
správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene
správcu dane.“

Účinnosť
1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 podľa § 6 ods. 3 zákona č.
369/1990 zverejnený na úradnej tabuli Obce Veľké Chlievany dňa 25.11.2015 a na
webovom sídle obce: www.velkechlievany.com na dobu 15 dní pred zasadnutím
Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Chlievany a schválený 14.12.2015 Obecným
zastupiteľstvom Obce Veľké Chlievany .
2) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990
zverejnené na úradnej tabuli Obce Veľké Chlievany dňa 15.12.2015 a na
webovom sídle obce: www.velkechlievany.com na dobu 15 dní po zasadnutí
Obecným zastupiteľstvom Obce Veľké Chlievany nadobudne účinnosť dňom
01.01.2016.

Vo Veľkých Chlievanoch 15.12.2015

.........................................
Bc. Zuzana Flórová
starostka obce
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