
VZN č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 6/2012 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za ubytovanie 

a o dani za nevýherné hracie prístroje 

Obec Nedožery - Brezany v zmysle § 6 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov prijíma VZN č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 

o dani z nehnuteľnosti, o dani za psa, o dani za ubytovanie a o dani za nevýherné hracie 

prístroje :   

Čl. I  

 VZN č. 6/2012 o dani z nehnuteľnosti, o dani za psa, o dani za ubytovanie a o dani za 

nevýherné hracie prístroje sa mení takto:   

 

1. V § 3 sadzba dane ods. 1 znie: 

„(1)  Správca dane na území celej obce Nedožery-Brezany určuje ročnú sadzbu dane zo 

stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy vo výške: 

 

a)   0,070 eur za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu,  

b) 0,079 eur za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 

stavieb na vlastnú administratívu, 

c) 0,175 eur za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 

d)  0,246 eur za samostatne stojace garáže, 

e) 0,246 eur za stavby hromadných garáží,  

f) 0,246 eur za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou, 

g) 0,422 eur za  priemyselné   stavby,  stavby   slúžiace  energetike,  stavby slúžiace 

stavebníctvu,  stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu, 

h) 0,829 eur za  stavby  na  ostatné  podnikanie  a  na  zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 

i)  0,211 eur za ostatné stavby.“  

 

 

2. V § 5 oslobodenie od dane a zníženie dane ods. 2 znie: 



“(2) Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb na bývanie a bytov vo výške  50%  na 

stavby na bývanie a byty  u fyzických osôb nad 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé 

bývanie.”  

 

 

 

 

Čl. II 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce 

Nedožery-Brezany dňa 11.12.2014. 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2015. 

  

       JUDr. Martin Mokrý 

             starosta obce 

 

 

Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli OcÚ Nedožery – Brezany dňa  12.12.2014. 

 

Toto VZN bolo zvesené z úradnej tabule OcÚ Nedožery – Brezany dňa 31.12.2014. 

 


