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Obec Kolačkov, Kolačkov č. 30, 065 11 Nová Ľubovňa 

 
 
 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu č. 2/2019 
 

O   MIESTNYCH   DANIACH A  MIESTNOM  POPLATKU  ZA  

KOMUNÁLNE  ODPADY A  DROBNÉ  STAVEBNÉ  ODPADY 

   
 

 
 

 
 
 

 

Vyvesené dňa:  30.11.2020 Počet strán: 2 

    

   

 

Zvesené dňa: 15.12.2020 

 

 

 

 

Obecným zastupiteľstvom  obce Kolačkov schválené dňa  

uznesením č. 27/2020 
 
                                
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

  

Spracoval a predkladá: Pavol Zamiška,  starosta obce 

            

         

Účinnosť: 1. januára  2021 
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VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

O   MIESTNYCH   DANIACH A  MIESTNOM  POPLATKU  ZA  

KOMUNÁLNE  ODPADY A  DROBNÉ  STAVEBNÉ  ODPADY 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona SNR č. 

369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona  NR SR  č.  

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto: 
 

PRVÁ ČASŤ 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 
 

Č l á n o k   1 

DAŇ Z POZEMKOV 

 

1. Základom dane z pozemkov u ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov je hodnota   

  pozemku bez porastov  0,0657 €/m2 vynásobená  výmerou pozemkov v m2. 

2. Základom dane z pozemkov u trvalých trávnatých porastov je hodnota pozemku bez   

  porastov  0,0165 €/m2 vynásobená výmerou pozemkov v m2. 

3. Základom dane z pozemkov u lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy,     

        rybníky  s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota   

        pozemku  bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku   

       určenej správcom dane vo výške 0,1401 €/m2. Hodnota pozemku sa použije, len ak 

       daňovník  hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom. 

4.   Hodnota pozemkov za každý i začatý m2 pozemku je: 

a) 1,8588 € za záhrady 

b) 1,8588 € za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 

c)       18,5885 € za stavebné pozemky 

5.  Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku podľa ods.4 vynásobená výmerou v m2 

 

6.   Ročná sadzba dane u pozemkov:  

- ostatné plochy znižuje sadzbu dane na 0,01 % zo základu dane 
  

ÔSMA ČASŤ  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
     

1. Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2019 bol schválený Obecným 

zastupiteľstvom v Kolačkove dňa 21.12.2020, uznesením č. 27/2020. 

2. Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 nadobúda účinnosť 

dňom 01.01.2021. 

3. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 na úradnej tabuli obce Kolačkov bol vyvesený dňa 

30.11.2020 a zvesený dňa 15.12.2020. 

 

 

                                                                                                 Pavol Zamiška 

                                                                                                starosta obce                                                                                         


