D O D A T O K č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
na území obce Rudňany nasledovne:
1. V § 6 Základ dane dopĺňa odsek 5, ktorý znie:
(5). Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods.1 zákona o miestnych daniach , na
pozemkoch na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok
slúžiaci k predaju tovaru a poskytovanie služieb /ďalej len „predajný stánok“/, je
hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo
predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za m2 uvedenej v prílohe č.2 pre stavebné
pozemky.
2. § 7 Sadzba dane ruší a nahrádza ho novým znením § 7:
V súlade s ust. § 8 ods.2 zákona o miestnych daniach správca dane ustanovuje ročnú
sadzbu dane s pozemkov v obci pre jednotlivé druhy pozemkov v obci nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
a trvalé trávnaté porasty
1,25 %
b) záhrady
0,35 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,35 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
0,35 %
e) stavebné pozemky
0,35 %
3. V § 9 Predmet dane ruší ods. 1 a 2 a nahrádza ich novými ods.1 a 2:
(1). Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Slovenskej republiky v tomto
členení:
a) stavby na bývanie a drobné stavby , ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu
b)stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d) samostatne stojace garáže
e) stavby hromadných garáží
f) stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
i) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až h)
(2). Predmetom dane so stavieb sú stavby , ktoré majú jedno alebo viac nadzemných
podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom, alebo
ukotvené pilótami.
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4. V § 11 Sadzba dane ruší ods. 1 a nahrádza ho novým ods.1:
(1) Správca dane určuje v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach ročnú
sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy v obci nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby , ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu
0,080 eur/ m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,080 eur/ m2
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
0,174 eur/ m2
d) samostatne stojace garáže
0,232 eur/ m2
e) samostatné stavby hromadných garáží
0,232 eur/ m2
f) stavby hromadných garáži umiestnených pod zemou
0,232 eur/ m2
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
0,398 eur/ m2
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
0,796 eur/ m2
i) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až h)
0,174 eur/ m2
5. V § 17 Oslobodenie od dane a zníženie dane v ods.3 písm .b) dopĺňa slová:
- zariadenia na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou
pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie,
knižnice, divadlá, kina, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia.
6. V § 18 Vznik a zánik daňovej povinnosti dopĺňa na konci ods. 2 vetu:
Pri nadobudnutí nehnuteľností dedením v priebehu roka daňová povinnosť
dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič
stal vlastníkom nehnuteľností na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve
alebo rozhodnutia o dedičstve.
7. V § 19 Predmet dane za psa ods. 2 sa slová „občan s ťažkým zdravotným
postihnutím“ nahrádzajú slovami „držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom“
8. V § 39 f Vyrubenie dane podľa pomôcok na koniec dopĺňa vetu:
Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia
určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.

2

9. V § 40 Poplatok text ods. 1. nahrádza novým znením a to:
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území obce, okrem elektro odpadov,
použitých batérií a akumulátorov
pochádzajúcich od fyzických osôb a biologický rozložiteľného kuchynského
a reštauračného odpadu.
10. § 41 Sadzba poplatku ruší v celom rozsahu a nahrádza novým znením:
1) Obec Rudňany ustanovuje na svojom území sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady nasledovne:
a) za zber zmesového komunálneho odpadu určuje poplatok 0,0274 eura za osobu
a kalendárny deň, t.j. 10,00 eur/osoba/rok
b) ak platiteľ je zástupca bytového domu /spoločenstvá vlastníkov bytovú / platí poplatok
uvedený v ods.1 písm. a) 0,0274 eura za osobu a kalendárny deň, t.j.10,00 eur/osoba/rok
a má tento platiteľ prenajatú zbernú nádobu pripočíta sa mu poplatok za prenájom vo výške
AVIA WOK
169,80 eur/ za rok
c) ak vlastník resp. užívateľ nehnuteľnosti, ku ktorej sa neviaže trvalý pobyt, ako stavby
rekreačných chát, domčekov využívaných na individuálnu rekreáciu fyzických osôb platí
poplatok
16,42 eur na jeden rok
2) Určenie poplatku ustanovuje § 79 zákona o miestnych daniach
3) Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov sa každému poplatníkovi vyrubí rozhodnutím.
4) Zdaňovacím obdobím pre poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je
kalendárny rok.

11. V § 49 Prechodné ustanovenia znie:
Prechodné ustanovenia uvádza § 104 f, §104 g a §104 h zákona o miestnych daniach.
Obecné zastupiteľstvo obce Rudňany schválilo Dodatok č.2 k VZN č. 3/2012
dňa 12.11.2014 Uznesením č. : 198 /2014, ktorý nadobúda platnosť 1.1.2015.

Miroslav Blišťan
starosta obce
Návrh Dodatku č.2 vyvesený na úradnej tabuli v obci Rudňany dňa 28.10.2014
Návrh Dodatku č.2 zvesený z úradnej tabuli v obci Rudňany dňa 11.11.2014
Schválený Dodatok č.2 vyvesený na úradnej tabuli v obci Rudňany dňa: 13.11.2014
Schválený Dodatok č.2 zvesený z úradnej tabuli v obci Rudňany dňa: 28.11.2014
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