D o d a t o k č. 3
k Všeobecne záväznému nariadeniu
OBCE LÚČKY
č.: 4/2015
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU
ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčky sa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a ustanovením
§ 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2
a 3, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59 a § 83 zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto dodatku č. 2 všeobecne záväzného
nariadenia (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa:

mení a dopĺňa
Všeobecné záväzné nariadenie obce Lúčky č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady takto:
Článok I.
Predmet úpravy
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZO STAVIEB
§6
Sadzba dane
1) Ročnú sadzbu dane zo stavieb podľa § 12 ods. 1 zákona o miestnych daniach
a poplatku obec upravuje takto:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu –
0,097 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy;
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu – 0,097 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy;
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu –
0,500 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy;
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely, postavené mimo obytných domov – 0,300 € za každý
aj začatý m2 zastavanej plochy;

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu – 0,600 € za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy;
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou – 1,328 € za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy;
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) – 0,400 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy.
2) Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedených v ods. 1 tohto paragrafu pri
viacpodlažných stavbách obec zvyšuje o 0,030 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia.
DAŇ Z BYTOV
§7
Sadzba dane
Ročnú sadzbu dane z bytov za byt alebo nebytový priestor podľa § 16 ods. 1 zákona
o miestnych daniach a poplatku obec upravuje takto:
a) byty – 0,097 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu;
b) nebytové priestory – 0,097 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 11
Sadzba dane
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 5,- €.

ÔSMA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 26
Sadzba poplatku
Obec určuje sadzbu poplatku na obdobie jedného kalendárneho roka:
a) pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach a poplatku,
ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je
na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť – 0,0329 € za osobu
a kalendárny deň (ročne 12,00 €);

b) pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) zákona o miestnych daniach a poplatku,
ktorým je právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie – 0,0329 € za osobu
a kalendárny deň;
c) pre poplatníka, ktorý poskytuje ubytovanie v súkromí – 0,0329 € za lôžko
a kalendárny deň;
d) pre poplatníka, ktorý nemá v obci trvalý pobyt ani prechodný pobyt, ale je oprávnený
užívať alebo užíva záhradnú chatku – 0,0329 € za záhradnú chatku a kalendárny deň;
e) pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. c) o miestnych daniach a poplatku, ktorým je
podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania – 0,0518 € za jeden liter komunálneho odpadu alebo
drobného stavebného odpadu.
f) pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. c) o miestnych daniach a poplatku, ktorým je
podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania – 0,1095 € za osobu a kalendárny deň komunálneho
odpadu alebo drobného stavebného odpadu.

Článok II.
Záverečné ustanovenia
1) Tento Dodatok č. 3 k VZN č. 4/2015 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Lúčky na
svojom zasadnutí dňa 03.11.2017 uznesením č. 61/2017
2) Dodatok č.3 k VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli, t.j.
16.11.2017
3) Dodatok č.3 k VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018.

Branislav Hrbček
starosta obce
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