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Obecné zastupiteľstvo obce Plaveč vo veciach územnej samosprávy podľa § 6 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s použitím 
príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov  o miestnych  
daniach  a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov pre územie Obce Plaveč   

vydáva 
toto všeobecne záväzné nariadenie: 

 

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Plaveč č. 51 o miestnych daniach sa mení 
nasledovne: 
Bod I. 

DAŇ ZO STAVIEB 
Článok 5 - Sadzba dane znie: 
(1) Upravená ročná sadzba dane zo stavieb v zmysle § 12 ods. 2 „zákona“ za každý aj začatý 

m²  zastavanej plochy je: 
       

sadzba/1 m2 Druh stavby 

0,060 € 
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 
hlavnú stavbu, 

0,060 € 
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej 
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

0,170 € chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 

0,200 € samostatne stojace garáže, 

0,200 € stavby hromadných garáží, 

0,200 € stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, 

  
  0,500 € 

priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu,  

1,050 € 
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou 
činnosťou, 

0,500 € ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h). 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce 
Plaveč č. 64 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Plaveč 
č. 51 o miestnych daniach 

 



(2) Na zaradenie stavby podľa odseku 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru 
zdaňovacieho obdobia. 

(3) V zmysle § 12 ods. 3 „zákona“   upravená ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v odseku 
1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zvyšuje pri viacpodlažných /nadzemných a 
podzemných/ stavbách o 0,04 € za každý aj začatý m² zastavanej plochy za každé ďalšie 
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.  

 
Bod II. 

DAŇ Z BYTOV 

Článok 6 - Sadzba dane znie: 

(1) Upravená ročná sadzba dane z bytov v zmysle § 16, ods. 1, 2 „zákona“ je : 

        

  sadzba/1m²  

0,080 € za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu 

0,060 € za každý aj začatý m² podlahovej plochy nebytového priestoru 

 

Bod III. 

ČASŤ III. 

DAŇ ZA PSA 

Článok 8 – odsek (6) znie: 

(6) Sadzba dane za psa sa určuje nasledovne: 

       

 

 

 

Bod IV. 

Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia č. 51 ostávajú nezmenené. 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Plavči na svojom 

zasadnutí dňa 12.12.2015 uznesením č. 82/2015. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa vyhlásenia. 
 
 
 
 

                                                                                                                      Ing. Štefan  M u r c k o , v.r. 
                                                                                                                              starosta obce 

 
 

 

sadzba/rok/psa  

10,0  € v bytoch a rodinných domoch,                                  


