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DODATOK č.1
k VZN č. 7/2008 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
II. Časť
Miestne dane
Daň z nehnuteľností
§3
5. Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov
nasledovná:
ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 8 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach je pre všetky druhy pozemkov 0,25 %. Základom dane podľa
prílohy č. 1 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach je: za ornú pôdu, chmeľnice,
vinice a ovocné sady je 0,2333€/m2,
základom dane za trvale trávne porasty je 0,0501 €/m2,základom dane podľa prílohy
č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach za záhrady, zastavané plochy a
nádvoria, ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov je 1,85 €/m2 a základom
dane za stavebné pozemky je 18,58 €/m2, základom dane za lesné pozemky, na
ktorých sú hospodárske lesy je 0,05 €/m2, základom dane za rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je 0,05 €/m2. Takto určená hodnota
pozemku za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a za rybníky s chovom
rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je len, ak daňovník nepreukáže
hodnotu pozemku znaleckým posudkom.
a) ročná sadzba dane za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady sa v celej obci
zvyšuje na 0,39 % zo základu dane
b) ročná sadzby dane za trvalé trávne porasty sa v celej obci zvyšuje na 0,39 % zo
základu dane
c) ročná sadzba dane za záhrady sa v celej obci zvyšuje na 0,49 % zo základu
dane
(§8 ods. 2 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach)
ročná sadzba dane za záhrady sa v miestnej časti záhradkárska osada Žadovica
zvyšuje na 0,49% zo základu dane
d) ročná sadzba dane za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy je hodnota
pozemku bez porastov, zistená za 1m2 podľa platných predpisov o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku je 0,39% zo základu dane

e) ročná sadzba dane za rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané
vodné plochy je hodnota pozemku zistená za 1m2 podľa platných predpisov o
stanovení všeobecnej hodnoty majetku je 0,39% zo základu dane
f) ročná sadzba dane za zastavané plochy a nádvoria sa v celej obci zvyšuje (§8
ods.2 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach) na 0,49% zo základu dane
g) ročná sadzba dane za stavebné pozemky je 0,39% zo základu dane
h) ročná sadzba dane za ostatné plochy okrem stavebných pozemkov sa v celej obci
zvyšuje (§8 ods.2 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach) na 0,49% zo základu
dane
§4
Daň zo stavieb
4. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy 0,033
€ . Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v §12 ods.1 sa podľa § 12 ods. 2 zákona
č. 582/2004 z.z. o miestnych daniach v celej obci zvyšuje nasledovne:
a)na 0,0815 €/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu, u viacpodlažných budov sa sadzba dane zvyšuje za
každé podlažie o 0,06 €/m2
b) na 0,129 €/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre
vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c)na 0,190 €/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu, u viacpodlažných budov sa sadzba dane zvyšuje za každé
podlažie o 0,06 €/m2
na 0,190 €/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát v záhradkárskej
osade v Žadovici, u
viac podlažných budov sa sadzba dane zvyšuje za každé podlažie o 0,06 €/m2
d) na 0,179 €/m2 za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných
garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových
domov,
e) na 0,311€/m2 za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby
slúžiace stavebníctvu s
výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu
f) na 0,450 €/m2 za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť,
skladovanie a
administratívu, u viacpodlažných budov sa sadzba dane zvyšuje za každé
podlažie o 0,06 €/m2
g) na 0,190 €/m2 za ostatné stavby
§5
Daň z bytov
5.Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 €/m2 za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy bytu alebo nebytového priestoru. Ročná sadzba dane z bytu a nebytového
priestoru uvedená v §16 ods. 1 sa podľa §16 ods. 2 a § 16 ods. 3 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach v celej obci zvyšuje nasledovne:
a) na 0,0815 €/m2 za byt a nebytový priestor.

§ 11
Daň za jadrové zariadenia
1.Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha
štiepna reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia (ďalej len jadrové
zariadenie), a to aj po časť kalendárneho roka.
2. Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do
prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej
energie.
4.Zastavené územie obce Krajné sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým
zariadením v Jaslovských Bohuniciach v pásme 3, t.j. nad 2/3 polomeru.
5. Sadzba dane je pre tretie pásmo určená 0,0006 eura za m2
6.Daňová povinnosť vzniklá dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia
a zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.
9. Vyrúbená daň za jadrové zariadenia je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
III. Časť
Miestny poplatok
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 12
7.
Sadzba poplatku je 0,0333 €/l, v prepočte 0,0564 €/kg, alebo 0,0301 € na
osobu a kalendárny deň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .:
1a)pre pôvodcu odpadu, držiteľa odpadu s trvalým alebo prechodným pobytom v
obci :
pri dňoch pobytu na území obce
365 dní
je stanovený ročný poplatok
11,- €/osoba
počet pridelených žetónov
3 ks
1b)podnikateľský subjekt, ako pôvodca – držiteľ odpadu (s výnimkou
podnikateľov uvedených v čl. IV. bod 1 vo VZN 5/0008) so sídlom – prevádzkou v
obci:
ekvivalent 1 zamestnanca
0,5
ekvivalent poskytovaného lôžka (hotel. a rešt. služby)
0,2
t.j.:
pri počte zamestnancov
dňoch podnikania na území obce
365
ekvivalente zamestnancov
0,5
je stanovený ročný poplatok
ak subjekt pracuje v prevádzkárni
11+(x*0,5*11)
ak subjekt má len zamestnancov
x*0,5*11
1c)Vlastníkovi – užívateľovi nehnuteľnosti, ktorý nemá trvalý pobyt na území
obce, je stanovený ročný poplatok:
11,-€/ nehnuteľnosť
2a)pre pôvodcov odpadu, držiteľov odpadu s trvalým alebo prechodným pobytom v
miestnej časti obce :Nebojsa, Ošmek, u Sivákov, u Mozolákov. u Marušícov, u
Drobných, Tŕnie, Osikovce, Tabaň-Manigov, Vápenky, u Vankov, u Hrdlicov, V
Kahúnovej doline a u Kurtišov je stanovený ročný poplatok

13,-€/osoba/rok
2b) pre vlastníkov – užívateľov nehnuteľností, ktorý nemajú trvalý pobyt na území
obce a sú vlastníkmi nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v týchto miestnych častiach
obce: Nebojsa, Ošmek, u Sivákov, u Mozolákov. u Marušícov, u Drobných, Tŕnie,
Osikovce, Tabáň-Manigov, Vápenky, u Vankov, u Hrdlicov, v Kahúnovej doline a u
Kurtišov je stanovený ročný poplatok
13€/nehnuteľnosť

Tento dodatok nadobúda účinnosť 1.1.2010

Ing. Vladislav Šuster
starosta obce
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