
 
 

 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Papradno 
 
Vyvesené na úradnej tabuli dňa:  21. 11. 2014 
Zvesené z úradnej tabule dňa:      05. 12. 2014 
 
 
Schvaľuje:  NÁVRH 
 

Dodatok č. 1 
 

k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady schváleného uznesením OZ č.8/2012 a platného od 01. 01. 2013  

 
1. PRVÁ ČASŤ, DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

Článok 2 – Daň zo stavieb ods. 1 znie: 
 

1.  Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy: 
          a)  0,047 €   za  stavby  na bývanie  a  drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre          
  hlavnú stavbu 
  b) 0,047 €  za stavby  na  pôdohospodársku  produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
  hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 
  vrátane stavieb na vlastnú administratívu 
  c) 0,140 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 
  d) 0,186 € za samostatne stojace garáže 
  e) 0,186 € za stavby hromadných garáží 
  f) 0,186 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 
  g) 0,250 € za  priemyselné  stavby,  stavby  slúžiace  energetike, stavby  slúžiace           
    stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb 
       na vlastnú administratívu  
   h) 0,465  € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a               
     administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou  
  i) 0,047 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f). 
     
 

2. TRETIA  ČASŤ, SPOLOČNÉ USTANOVENIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ 
A K DANI ZA PSA – ods. 3 znie: 

 
3.  Ak daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho     
obdobia, je  povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Pri 
nadobudnutí nehnuteľností dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká 
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľností. 
 

 
 
 
 
 



 
 

3. ŠIESTA ČASŤ, MIESTNY POPLATOK 
Ods. 7 znie: 
 
7.  Správca dane poplatok odpustí osobe, ktorá sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období 

nezdržiava na území obce. 
Doklady preukazujúce danú skutočnosť: 
- potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí alebo 

pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie, 
- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, 
- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody, 
- potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci (okrem 

rekreačných oblastí), 
- potvrdenie musí byť preložené do slovenského jazyka, nevyžaduje sa úradný 

preklad, 
Toto odpustenie sa nevzťahuje na osobu, ktorá je jediným vlastníkom nehnuteľnosti. 
V takomto prípade sa postupuje v zmysle ods. 6 – zníženie poplatku. 
 
 
ods. 9 znie: 
9.a/  Sadzba poplatku pre fyzické osoby – podnikateľ a právnické osoby pre množstvový   

zber  je: 
       0,0105 €/1 l komunálneho odpadu 110 l zbernej nádoby,  t.j.  32,00 €/ 110 l nádoba/ rok   
       (0,0105 poplatok vývoz + poplatok za smetisko x 110l x počet vývozov – 27 krát/rok) 
 
9.b/   Sadzba poplatku pre doplnkovú zbernú  nádobu pre fyzické osoby je: 
         0,0105 €/1 l komunálneho odpadu 110 l zbernej nádoby,  t.j.  32,00 €/ 110 l nádoba/ rok   
        (0,0105 poplatok vývoz + poplatok za smetisko x 110l x počet vývozov – 27 krát/rok) 
 
9.c/    Sadzba pri používaní väčšej nádoby ako 110 l je: 
          0,0027€/l x rozdiel x 27 = (výsledok sa zaokrúhli smerom nahor na celé EURO) 
 
 
Tento „Dodatok č. 1“ nadobúda účinnosť od 01.01.2015. 
 
Schválené dňa: ............... 
 
Uznesením číslo: ........./2014 
 
 
 
 
                Ing. Roman Španihel 
           starosta obce 
 
   


