
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu o miestnom poplatku za komunálne odpady 

 

     Dodatok č.2 

                                                                                 k 

Všeobecne záväznému nariadeniu obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady zo dňa 15.12.2012, číslo uznesenia 85/2013. 

 

Obec Gemerská Ves v základných náležitostiach o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a 

doplnkov   v y d á v a 

 

     D o d a t o k č. 2 

§ 6 

Ročná sadzba dane: 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb, a ostatne hospodársky 

využívané vodné plochy v obci Držkovce 

- základ dane            0,1280 €/m2        (z 0,08) 

-  sadzba dane % zo základu sa upravuje na               1,25 %                  ( z 2 %) 

 

 

      § 8 

Daň zo stavieb 

 Sadzba dane sa mení názov: 

chaty a stavby na individuálnu rekreáciu         0,1659 €/m2 

samostatne stojace garáže             0,1327 €/m2 

stavby hromadných garáží             0,1327 €/m2 

 

 



 

            k § 30 Sadzba poplatku sa mení nasledovne: 

 

(1) Sadzba poplatku pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt 

v rodinných domoch alebo užíva nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo 

objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný 

účel ako na podnikanie je 0,03 € za osobu a kalendárny deň. 

     Deviata časť 

        Spoločné ustanovenia 

Mení sa číslo účtu VÚB Banaka  :  SK95 0200 0000 0000 2862 4392 

 

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady zo dňa 15.12.2012, číslo uznesenia 85/2013 sa mení s účinnosťou od 

01.01.2015. 

Návrh tohto dodatku bol vyvesený na úradnej tabuli a na internetovej stránke dňa: 07.11.2014 

Na vydaní tohto dodatku č.2 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady  č. 3/2012 sa obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Vsi uznieslo dňa .................., uznesením číslo 

....../2014 a tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom do vyvesenia na úradnej tabuli 

Obecného úradu v Gemerskej Vsi t.j. 01.01.2015. 

 

        Monika Lévaiová 

         starostka obce 

VYVESENÉ: 07.11.2014 

ZVESENÉ:  04 .12.2014 


