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Obecné zastupiteľstvo  obce  Podolie  na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vydáva pre obec Podolie 

 

DODATOK č. 1 

 

ku VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE č. 4/2019 
 

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

   

       

Obecné zastupiteľstvo obce Podolie podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto dodatku č. 1 k všeobecne záväznému 

nariadeniu obce č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Podolie. 

 

A. Vo VZN č. 4/2019 sa mení §3 ods. 17 nasledovne: 

 

 

(17) Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov   nasledovná: 

 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,40 % zo základu dane 

   b) trvalé trávne porasty 0,40 % zo základu dane 

c) záhrady 0,50 % zo základu dane 

  d) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,50 % zo základu dane 

e) stavebné pozemky 0,40 % zo základu dane 

f) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,45 % zo základu dane 

 

B.     Vo VZN č. 4/2019 sa mení §4 ods. 10 a 11 nasledovne: 

                                                      

                                                                  Daň zo stavieb 

§ 4 

  

(10) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná: 

 

a)   stavby na bývanie a drobné stavby s doplnkovou funkciou pre hlavnú stavbu 0,085 € 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné   

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 

      produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu   

0,074 € 



c)   chaty a stavby na individuálnu rekreáciu   0,300 € 

d) samostatne stojace garáže používané na tieto účely, postavené mimo  

bytových domov 

0,300 € 

e)    stavby hromadných garáží 0,300 € 

f)    stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou 0,300 € 

g)   priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu 

okrem stavieb na skladovanie a administratívu        

1,000 € 

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 

administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 

stavby na ostatné  podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a 

administratívu     

1,000 € 

i)   ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)   0,200 € 

 

  

(11)Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za 

podlažie v sume 0,035 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

 

C.     Vo VZN č. 4/2019 sa mení §5 ods. 10 a 11 nasledovne: 

 

Daň z bytov 

       § 5 

  

(5) Ročná sadzba dane z bytov je 0,085 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a 

nebytového priestoru.   

  

D.      Vo VZN č. 4/2019 sa mení časť III, §13 ods. 7 a 8 nasledovne: 

 

(7) Sadzba poplatku sa určuje:   

a) pre poplatníka podľa § 13 ods. 2 písm. a) tohto VZN vo výške 0,09589 € za osobu a 

kalendárny deň, 

 

b) pre poplatníka podľa § 13 ods. 2 písm. b) a c) tohto VZN vo výške  100,00 € na rok 

za jednu 110 l alebo 120 l  nádobu krát počet smetných nádob, 

 

c) pre osoby, ktoré nemajú v obci trvalý ani prechodný pobyt, ktoré vlastnia 

nehnuteľnosti slúžiace na rekreáciu (chata, chalupa, záhradný a rekreačný domček) a 

neobývané domy paušálny poplatok vo výške 55,00 € na rok. 

 
 

E.       Vo VZN č. 4/2019 sa ruší čl. 8 v §13 

 

 

 

 

 

 

V Podolí, 25.11.2022                                                   PaedDr. Rastislav Bobocký 



                             starosta obce 


