
NÁVRH 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

OBCE PREDAJNÁ Č.3/2017 
 
 
 
 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Predajná č. 6/2015o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
     Obecné zastupiteľstvo obce Predajná  vo veciach územnej samosprávy v zmysle 
ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 2, § 12 ods. 2 a ods. 3 a § 83 ods. 1 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych 
daniach a poplatku“) sa uznieslo na tomto:  
 
     Všeobecne záväzné nariadenie obce  Predajná  č. 6/2015 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto: 
 
 § 6 ods. 2 písm. h)  VZN č. 6/2015  znie: 
 

„2) Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v ods. 1 správca dane znižuje pre:  
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou na 1,322 € za každý aj začatý m2 
zastavanej plochy.“ 
 
§ 6 ods. 3  písm. h)  VZN č. 6/2015  znie: 
 
„3) Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie 
okrem prvého nadzemného podlažia u:   
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou v sume 0,163 € za  každé ďalšie 
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.“ 
 
§ 22 ods. 1  písm. b)  VZN č. 6/2015  znie: 
 

„1 Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
obdobie jedného kalendárneho roka: 

b) pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny 0,0603 € za osobu a kalendárny 
deň.“ 
 
 

  § 23 ods. 1  sa vypúšťa  písm. e)  VZN č. 6/2015.  
 
 
      Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 schválilo obecné zastupiteľstvo obce 
Predajná na svojom zasadaní dňa ...... 2017 uznesením č. .............../2017. 
 



       
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.1.2018. 
 
 
V Predajnej, dňa 30.11.2017 
    
 
 
 
                                                                                                            Ing. Tatiana Čontofalská   

starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa: 30.11.2017 
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