
               Dodatok č.1/2019 k VZN  o dani 

z nehnuteľnosti a vyberaní dane 

z nehnuteľnosti na území obce Slopná 

účinné od 1.1.2006  

Číslo:   1/2016 

Obec  SLOPNÁ Výtlačok č. : 1  

      Obec Slopná (ďalej len „obec“) na základe ustanovenia  § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie   (ďalej 

tiež ako „VZN“)    s c h v a ľ u j e,  

Návrh dodatku č.1/2019 k VZN č.1/2016 o dani z nehnuteľnosti a vyberaní dane z nehnuteľnosti     

na území obce Slopná 

 Návrh dodatku č.1/2019 k VZN č.1/2016 o dani z nehnuteľnosti a vyberaní dane z nehnuteľnosti na 

území obce Slopná  zverejnený na pripomienkovanie v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov:  

Vyvesený  „Návrh“ na úradnej tabuli obce dňa:  13.11.2018 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:  13.11.2018 

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie:                        13.11.2018 

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie:  28.11.2018 

Pripomienky zasielať:  

- písomne na adresu:  Obec SLOPNÁ 

- Obecný úrad č. 159  01821 Dolný Lieskov  

- elektronicky na adresu: obec@slopna.sk  

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu dodatku č.1 /2019 k VZN 

č.1/2016 o dani z nehnuteľnosti a vyberaní dane na území obce 

Slopná uskutočnené dňa:  

                             - 

Schválený dodatok č.1/2019 k VZN č.1/2016 o dani z nehnuteľnosti na území obce Slopná 

Na rokovaní Obecného zastupiteľstva dňa:   

Vyhlásený zverejnením na web stránke obce a  na úradnej tabuli 

obce dňa:  

 

Dodatok č.1/2019 k VZN č.1/2016 o dani z nehnuteľnosti na území 

obce Slopná nadobúda účinnosť dňom:  

 

 

               

Ing. Štefan HRENÁK           

starosta obce  Slopná v. r. 



    Návrh dodatku č.1/2019 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2016 o dani z nehnuteľnosti 

a vyberaní dane na  území obce Slopná  

 
Obecné zastupiteľstvo obce Slopná podľa § 6 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov na svojom zasadnutí vydalo tento Dodatok č.1/2019 

k Všeobecne záväznému nariadeniu o dani z nehnuteľnosti a vyberaní dane na území obce 

Slopná č.1/2016. 

Dodatok č.1/2019 bol spracovaný v súlade so zákonom SNR č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov. 

Dodatok č.1/2019 k VZN o dani z nehnuteľnosti a vyberaní dane z nehnuteľnosti na území 

obce Slopná sa vydáva za účelom zmeny znenia v doleuvedených ustanoveniach pôvodného 

VZN č.1/2016.  

Týmto Dodatkom č.1/2019  sa mení  Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 o dani 

z nehnuteľnosti a vyberaní dane z nehnuteľnosti na území obce Slopná  takto:  

  

1) r u š í  sa v plnom rozsahu odst. (1) v Článku II. § 7 (Sadzba dane) z dôvodu zníženia dane 

z nehnuteľnosti – dane zo stavieb  a nahrádza sa novým znením v § 7 Sadzba dane ods. (1)  

takto: 

Členenie Druh nehnuteľnosti - stavby  Sadzba dane v 
€/m2 

a/ Stavby na bývanie a drobné stavby a stavby ktoré majú 
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu do 25 m2,  

0,033 

b/ Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby 
pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na 
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 
vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

0,066 

c/ Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 0,132 

d,e/ Samostatne stojace garáže a stavby hromadných garáží 0,165 

g/ Priemyselné stavby, slúžiace energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej 
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

1,00 

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

1,00 

i/ Ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) (napr. 
drobné stavby nad 25 m2 zastavanej plochy, altány ....) 

0,10 

 

 

 



2)  ruší  pôvodné znenie odstavcov (1) a (2) v Článku IV. § 10 ( Vyrubenie dane)  a nahrádza     

     sa novým znením:  

  (1) Správca dane na základe daňového priznania vyrubí daň rozhodnutím, ktoré 

nadobúda právoplatnosť  15.-tym dňom od doručenia.  

 (2) Správca dane rozhodol, že daň nižšiu ako 3,- € nebude vyrubovať ani vyberať. “ 

 

3)  ruší odstavec(1) a (2)  v Článku IV. § 11 ( Platenie dane)  a nahrádza sa novým znením  

     takto: 

(1) Vyrúbená daň z nehnuteľnosti je splatná  do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia, za podmienky, že jej výška nepresiahne sumu:   

     a) u fyzickej osoby  160,- € 

     b) u fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby: 330,- € 

 

(2) Ak výška ročnej dane presiahne sumu uvedenú v odst. (1), správca dane určuje platenie 

vyrúbenej dane v dvoch rovnakých splátkach takto:  

Prvá splátka:      15. – tym dňom po právoplatnosti rozhodnutia 

Druhá splátka:   do 30.9. príslušného kalendárneho roka  

 

                                                     ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1)  Obecné zastupiteľstvo Slopná dňa  12.12.2015 uzn. č. 73/2015  zaviedlo a schválilo  

miestnu daň z nehnuteľnosti na území obce , sadzby dane, spôsob jej vyrubovania a ostatné 

tak, ako je uvedené vo VZN.  Týmto Dodatkom č. 1/2019 sa menia pre ďalšie lzdaňovoacie 

obdobia niektoré znenia v článkoch tak, ako je uvedené v tomto  „Návrhu VZN“.  

2) Pokiaľ v tomto dodatku č.1/2019 k VZN č.1/2016 o dani z nehnuteľnosti a vyberaní dane 

z nehnuteľnosti na území obce Slopná nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon SNR 

č. 528/2004 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov a zákon SNR č. 563/2009 

o správe daní ( Daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. 

3) Tento návrh dodatku č.1/2019 k VZN č.1/2016 o dani z nehnuteľnosti a vyberaní dane 

z nehnuteľnosti  na území obce Slopná je zverejnený na obecných tabuliach ako aj na web 

stránke obce od 13.11.2018 po dobu 15 dní, za účelom pripomienkovania a doplnenia 

a následne bude prerokovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Slopná. 

4) Na tomto dodatku č.1/2019 k VZN č.1/2016 o dani z nehnuteľnosti a vyberaní dane 

z nehnuteľnosti na území obce Slopná sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Slopnej dňa ......... 

uznesením č. ....../2018. 

5) Tento Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 1/2016 bude po jeho schválení účinný od 1.1.2019.  

V Slopnej, 13.11.2018 

Zverejnené: od 13.11.2018 

        Ing. Štefan Hrenák  

                                                                                                        starosta obce Slopná 

           


