
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 
OBCE VEĽKÉ CHLIEVANY 

č. 9/2011, 
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 1/2008 zo dňa 15.12.2008 
O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľké Chlievany sa v súlade s ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 

4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a v súlade s ust. § 8 ods. 2, § 12 ods. 2, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 20 ods. 3 zákona č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 
zo dňa 15.12.2008 v znení neskorších predpisov: 

 
Čl. I 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 v znení dodatku č. 1/2011 sa mení takto: 
 
1. a) V § 9 ods. (1) písm. a) sa sadzba dane „0,0199 €“ nahrádza sadzbou „0,04 €“, 

b) v § 9 ods. (1) písm. b) sa sadzba dane „0,0498 €“ nahrádza sadzbou „0,20 €“, 
c) v § 9 ods. (1) písm. c) sa sadzba dane „0,1411 €“ nahrádza sadzbou „0,20 €“, 

      d) v § 9 ods. (1) písm. d) sa sadzba dane „0,1660 €“ nahrádza sadzbou „0,20 €“, 
      e) v § 9 ods. (1) písm. e) sa sadzba dane „0,3983 €“ nahrádza sadzbou „0,40 €“, 
      f) v § 9 ods. (1) písm. f) sa sadzba dane „0,3983 €“ nahrádza sadzbou „0,40 €“, 
      g) v § 9 ods. (1) písm. g) sa sadzba dane „0,0996 €“ nahrádza sadzbou „0,10 €“. 
 
2. V § 13 ods. (1) sa sadzba dane „0,0199 €“ nahrádza sadzbou „0,04 €“. 
 
3. V § 17 sa vypúšťa ods. (3). 
 

Čl. II 
 

     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2011, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 1/2008 zo dňa 15.12.2008 o dani z nehnuteľností v znení dodatku č. 1/2011 
vyvesený na Úradnej tabuli Obce Veľké Chlievany dňa 30.11.2011 zvesený 17.11.2011. 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2011, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 
1/2008 zo dňa 15.12.2008 o dani z nehnuteľností v znení dodatku č. 1/2011 bol schválený 
uznesením Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Chlievanoch 16.12.2011 a  zverejnený na 
obecnej tabuli Obce Veľké Chlievany nadobudne účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia. 
 
 
Dátum vyvesenia: 17.12.2011 
 
Dátum zvesenia: 

               ______________________                                                                                           
Bc. Zuzana Flórová 

starostka obce 
 


