Obec Ivanovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami a zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Ivanovce

Dodatok č. 1
k VZN obce Ivanovce č. 5/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Ivanovce sa mení a dopĺňa takto:
V časti Miestne dane
v § 3, Daň z pozemkov sa mení ods. 1 a znie:
b) záhrady.........................................................................................................................0,40%
c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy.........................................................................1,40%
d) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy okrem stavebných pozemkov...............0,40%
e) stavebné pozemky........................................................................................................0,60%
v § 4, Daň zo stavieb sa mení ods. 4) a znie:
Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná:
a) stavby na bývanie a drobné stavby ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu................................................................... 0,07 €/m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu , skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu ....................................................................................................... 0,07 €/m2
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu................................................................0,1 €/m2
d) samostatne stojace garáže..................................................................................... .0,15 €/m2
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu....1,6 €/m2
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou........................................ 1 €/m2
i) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až h) ............................................................. 0,5 €/m2
V § 4 bod. 5 podľa odseku 4 písm. a) a b) sa mení sadzba príplatku za podlažie , pri
viacpodlažných stavbách sa zvyšuje o 0,07 € za každý aj začatý m₂ zastavanej plochy za
každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
V časti miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady §12 odst. 5 sa mení
v nasledovnom znení:

„ Sadzba“ poplatku je 0,063 € za 1 osobu na kalendárny deň ( výpočet poplatku : koeficient
0,063 € x 365 ( 1 kalendárny rok) ꞊ 22,99,-€ ).
U právnických osôb a podnikateľov sa poplatok vypočíta podľa §79 ods.2 a odst. 3 zákona č.
582/2004, z ktorého základom je ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov. Pri výpočte
ukazovateľa produkcie obec stanovila hodnotu koeficientu vo výške „1“ .
Ostatné časti VZN č. 5/2015 o dani z nehnuteľností, dani za psa a o miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady zostávajú nezmenené.
Dodatok č.1 zverejnený dňa : 24.11.2017
Dodatok č.1 schválený dňa : 12.12.2017
Dodatok č.1 účinný dňa : 01.01.2018

Bc. Mária Hládeková
starostka obce

