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Dodatok č. 1 

k 

 

Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kysak 
č. 2/2012  

 
o miestnej dani z nehnute ľností 

 

 

Prerokované OZ v Kysaku 4.12.2014,  

uznesenie číslo   /2014, 

 

Návrh vyvesený na úradnej tabuli:     19.11. 2014 

Počet pripomienok uplatnených k návrhu nariadenia:  

Počet prítomných poslancov na zasadnutí:      

VZN č. 3/2012 vyvesené na  úradnej tabuli:   4.12.2014 

Zvesené z  úradnej tabule:       31.12.2014 

 

 

Účinnos ť od:  1.1.2015 
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1) Zmena bodu 

 
§ 6 

Sadzba dane 
1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy 

nasledovne: 
 

stavby na bývanie a drobné stavby ktoré majú doplnkovú 
funkciu pre hlavnú stavbu 

0,08 € 

stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem  stavieb na 
skladovanie inej ako vlastnej  pôdohospodárskej produkcie a 
stavieb  na administratívu 

0,10 € 

chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,50 € 

samostatne stojace garáže 0,30 € 

stavby hromadných garáži 0,30 € 

stavby hromadných garáži 0,30 € 

priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby 
slúžiace stavebníctvu   okrem stavieb na skladovanie  a 
administratívu 

1,10 € 

stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, 
skladovanie a administratívu 

1,10 € 

ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f). 0,40 € 
§ 8 

Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnute ľností 
 

3. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške: 

50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, 
občanov starších ako 62 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov 
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych 
občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie 

2) Zmena slovného spojenia 

 - slovo občan sa nahradzuje formuláciou fyzická osoba 

§ 13 

Záverečné ustanovenie 

Obecné zastupiteľstvo v Kysaku sa uznieslo na vydaní tohto dodatku č. 1 k VZN č. 2/2012 na svojom 
zasadnutí dňa 4.12.2014, uznesením č.    / 2014 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015 

 

 

Ľubomír Krajňák  

starosta obce 


