
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE POVAŽANY č. 3/2014

ktorým sa mení VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Považany v znení VZN č. 3/2013

Obecné zastupiteľstvo obce  Považany podľa § 6 ods.  1  v spojení   s  §  11 ods.4 písm. g)
zákona  č.  369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  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 toto Všeobecne záväzné nariadenie
obce  Považany  č.3/2014,  ktorým  sa  mení  a dopĺňa  všeobecne  záväzné  nariadenie  číslo
6/2012, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Považany v znení VZN č. 3/2013, takto:    

1 V Druhej časti sa Článok 1 nahrádza novým Článkom 1, ktorého text  bude znieť: 

Článok 1
Daň z nehnuteľnosti

1 Sadzba dane z pozemkov

Druh pozemku Ročná sadzba v  % zo základu dane
Orná pôda, trvalé trávnaté porasty 0,40
Záhrady 0,35
Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,40
Stavebné pozemky 0,40

2 Sadzba dane zo stavieb 
Druh stavby Sadzba 

dane( €/m
2)

Príplatok pri viacpodlažných 
stavbách za každé ďalšie 
podlažie  okrem prvého 
nadzemného podlažia   

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

0,05 0,033

Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, 
stavby pre vodné hospod. stavby využívané na 
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 
vrátane stavieb na vlastnú administratívu

0,10 0,033

Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,20 0,033
Samostatne stojace garáže 0,20 0,033
Stavby hromadných garáží 0,30 0,033
Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, 
stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na 
vlastnú administratívu

1,327 0,033

Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú 
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu 
s ostatným podnikaním a so zárobkovou 
činnosťou

1,327 0,033

Ostatné stavby okrem stavebných pozemkov 0,331 0,033



3 Sadzba dane z bytov

Sadzba dane za každý začatý m2 podlahovej plochy bytu 
alebo nebytového priestoru ( €/m2)

Podlahová plocha bytu alebo 
nebytového priestoru

0,05

Článok 4
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva 

Sadzba dane v € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného VP aj za každý
začatý deň

Verejné
priestranstvo 

0,007 

V Tretej časti sa Článok 5 nahrádza novým Článkom 5, ktorého text  bude znieť: 

Článok 5
 Poplatok 

Sadzba
poplatku v

€ 
Za fyzickú osobu a kalendárny deň, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný
pobyt, alebo  ktorá je na území obce oprávnená užívať, alebo užíva byt, nebytový
priestor, pozemnú stavbu, alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo

záhradu, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie 

0,055

Sadzba poplatku
(€/l liter)

Komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad pre podnikateľov, ktorí sú na
území obce oprávnení užívať, alebo užívajú nehnuteľnosť na účel podnikania 

0,0245

Komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad pre právnické osoby užívajúce
nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie

0,0245

Druhá časť

1.  Obec Považany neukladá na svojom území inú sadzbu  dane z pozemkov na pozemok, na 
ktorom sa nachádza transformačná stanica, alebo predajný stánok.   

2. Obecné zastupiteľstvo obce Považany sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného 
nariadenia uznesením číslo  61/2014 dňa 04.12.2014.

3.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda  účinnosť  od 1.1.2015.

V Považanoch dňa 08.12.2014                                                       Mgr. Eva Ninisová, starostka


