Obec Dolná Ždaňa

Obec Dolná Ždaňa, v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, §
16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 20 ods. 3, § 21 ods. 1 a 2 a § 103 zákona 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov vydáva

DODATOK č.1/2011
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Dolná Ždaňa 3/2010
o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
ktorým sa mení:
§3
Sadzba dane
Správca dane na území celej obce Dolná Ždaňa určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre
pozemky druhu:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady vo výške 0,75 % zo základu dane,
b) trvalé trávne porasty vo výške 0,40 % zo základu dane,
c) záhrady vo výške 0,75 % zo základu dane
d) pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 0,75 % zo základu dane,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,75 % zo základu
dane,
f) zastavané plochy a nádvoria 0,75 % zo základu dane,
g) stavebné pozemky 0,60 % zo základu dane,
h) ostatné plochy
• intravilán 0,75 % zo základu dane
• extravilán – poľné cesty, miestny biokoridor, pásy kríkov medzi poliami,
melioračné odvodňovacie jarky – 0,40 % zo základu dane
DAŇ ZA PSA
§8
Sadzba dane
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je stanovená nasledovne:
a) za psa v rodinnom dome 7 €, za každého ďalšieho 10 €
b) v bytovom dome 25 €
c) za psa na podnikanie 16,60 € / pes - do 10 psov
od 11 – 20 psov - paušál 250 €
od 21 – 30 psov - paušál 400 €
nad 30 psov
– individuálna dohoda

Obec Dolná Ždaňa

Zľava vo výške 15% z úhrnu všetkých poplatkov môže byť poskytnutá na základe žiadosti
majiteľovi registrovaného chovu psov.
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY
§ 12
Sadzba poplatku za odpady
Sadzba poplatku za odpady:
a) 0,0439 € za osobu a kalendárny deň pre fyzickú osobu podľa článku 18 ods. 2, písm. a)
b) 0,018 € za miesto a kalendárny deň pre fyzické osoby a právnické osoby pri poskytovaní
pohostinských služieb (podnikateľ + miesta = ukazovateľ x sadzba x počet dní)
c) 0,1 € za zamestnanca na kalendárny deň pre fyzické osoby a právnické osoby pri
prevádzkach s potravinárskym zariadením (podnikateľ+zamestnanci x sadzba x počet dní)
d) 0,0439 € za zamestnanca a kalendárny deň vo výrobných organizáciách a službách
pre fyzické osoby a právnické osoby (podnikateľ + zamestnanec x sadzba x počet dní)
e) Poplatok za neobývané domy s prideleným súpisným číslom poplatok za 1 osobu do
roka 0,0439 €

1. Tento Dodatok č.1/2011 VZN tvorí neoddeliteľnú súčasť VZN č. 3/2010
2. Tento Dodatok bol schválený Obecným zastupiteľstvom Dolná Ždaňa uznesením č.
92/2011 zo dňa 15.12.2011
3. Vyvesené na úradnej tabuli v dňoch 16.12.2011 – 31.12.2011
4. Dodatok nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2012.

Andrea Murgašová
starostka obce

