
 

 

 

 

OBEC OLEŠNÁ 
 

 
 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Olešná v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov vydáva  pre územie obce Olešná tento 

 

                                                                    

 

Dodatok č. 4/2019 k Všeobecnému  záväznému nariadeniu Obce Olešná 

 

o dani z nehnuteľností  č. 10/2015 

                                         

      

 

 
Návrh dodatku č. 4/2019  k VZN č. 10/2015 – vyvesený na úradnej tabuli dňa:  

                                                                 a zverejnený na internetovej adrese dňa: 

11.11.2019 

11.11.2019 

Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu Dodatku č. 4/2019 k VZN č. 10/2015 do: 21.11.2019 

Návrh dodatku č. 4/2019 k VZN č. 10/2015 zvesený dňa: 04.12.2019 

Dodatok č. 4/2019 k VZN č. 10/2015 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 

                                                                                                                                     číslo uznesenia: 

04.12.2019 

239/2019 

Dodatok č. 4/2019 k VZN č. 10/2015 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 

                                                                        a zverejnený na internetovej adrese dňa: 

09.12.2019 

09.12.2019 

Dodatok č. 4/2019 k VZN č. 10/2015 zvesený dňa:  

Dodatok č. 4/2019 k VZN č. 10/2015 nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2020 
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V Dani z pozemkov 

§ 3 

Sadzba dane 

 

Odsek 1 sa mení nasledovne: 

1. Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 3 ods. 1 tohto VZN sa v celej obci určuje 

takto: 

a) za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty –      0,31 % 

b) za záhrady                    -      0,37 %   

c) za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                                   -      0,37 % 

d) za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s 

chovom rýb a ostatné hosp. využívané vodné plochy            -      0,41 % 

e) stavebné pozemky                -      0,32  %  

  

 

 

V Dani zo stavieb 

§ 4 

Sadzba dane 

 

Odsek 1 sa mení nasledovne: 

a) 0,050 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

hlavnú stavbu 

b) 0,090 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 

vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

c) 0,500 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 

d) 0,200 € za samostatne stojace garáže 

e) 0,200 € za stavby hromadných garáží 

f) 0,519 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu 

g) 1,090 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 

h) 0,230 € za ostatné stavby neuvedené  v písmenách a) až g) 

 

 

 

 

 

 

 

v.r. Štefan Cudrák 

starosta obce 
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