
     

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Návrh“ 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LIPTOVSKÁ OSADA 

 č. 3/2012 

o dane z nehnuteľností 

na území obce Liptovská Osada a časti Korytnica. 
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Obec Liptovská Osada v zmysle § 4 ods. (3) písm. c), § 6 a §11 ods. (4) písm. d), zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona 

č.582/2004Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpadyv znení neskorších predpisov vydáva: 

 

 „NÁVRH“ 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LIPTOVSKÁ OSADA 

č. 3/2012 

o dane z nehnuteľností 

na území obce Liptovská Osada a časti Korytnica. 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1) Obec Liptovská Osada podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov rozhodlo, že na spravovanom území Obce 

Liptovská Osada a časti Korytnica (katastrálne územie Liptovská Osada  a katastrálne 

územie Korytnica ) zavádza daň z nehnuteľností. 

 

2) Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. 

3) Toto nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na 

území Obce Liptovská Osada a Korytnica  

 

§ 2 

Daň z nehnuteľností 

 

1. Daň z nehnuteľností zahŕňa :  

a) daň z pozemkov, 

b) daň zo stavieb, 

c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome  (ďalej len „daň z bytov“ ). 
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§ 3 

Daň z pozemkov 

 

Základ dane 

 

1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice,  ovocné   

sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením 

výmery pozemkov m
2
 a hodnoty pôdy za m

2
 uvedenej v prílohe č. 1   zákona . 

Hodnota ornej pôdy v k.ú. Liptovská Osada:                                 0,1961  € 

Hodnota trvalých trávnych porastov  v k.ú. Liptovská Osada:      0,0242  € 

 

2. Základom dane z pozemkov  pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a 

rybníky s chovom  rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota 

pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m
2
 a hodnoty pozemku zistenej na 1 

m
2
 podľa zákona č. 382/2004 Z.z.  o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene 

a doplnení niektorých  zákonov  a  vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 

Z.z.  o stanovení  všeobecnej  hodnoty majetku. 

 

3.   Základom dane z pozemkov pre pozemky  druhu  záhrada,  zastavané plochy a nádvoria,  

stavebné pozemky a ostatné  plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery 

pozemkov  v m
2
 a hodnoty pozemkov za m

2
 uvedenej v prílohe č. 2   zákona.  

 

     Hodnota   pôdy v k.ú. Liptovská Osada : 

     - záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                   1,85  €    

     - stavebné pozemky                                                                        18,58  € 

 

Sadzba dane 

 

1. Správca dane na území  obce Liptovská Osada určuje ročnú sadzbu dane 

z pozemkov podľa § 8 ods.1, 2 a 4 zákona č.582/2004 Z.z.  pre pozemky druhu: 

 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  vo výške 0,27 %   

b) pozemky druhu záhrada 0,53% 

c) zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy vo výške 0,53% 

d) lesné pozemky , na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 1,20% 
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e) za stavebné pozemky na 0,27 %  

 

2.  Správca dane na území  časti obce Korytnica určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov 

podľa § 8 ods.1, 2 a 4 zákona č.582/2004 Z.z.  pre pozemky druhu: 

  

a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty vo výške 0,27 % 

b) pozemky druhu záhrada 1,30% 

c) zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy  vo výške   1,30 %  

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 1,20%  

e) za stavebné pozemky na 0,65 %  

 

§ 4 

Daň zo stavieb 

 

  Sadzba dane 

 

1.   Správca dane na území obce Liptovská Osada určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb 

za každý aj začatý m
2 

 zastavanej plochy stavby nasledovne :  

 

a) 0,050 €  za  stavby na bývanie a  ostatné stavby  tvoriace príslušenstvo  hlavnej 

stavby 

b) 0,130 €  za  stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby  využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 

produkcie vrátane stavieb na administratívu. 

c) 0,220 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 

rekreáciu 

d) 0,150 € za  stavby samostatne stojacich garáží a samostatné stavby hromadných 

garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo obytných 

domov, 

e) 0,500 €  priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu , stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb 

na vlastnú administratívu 

f)    1,000 € za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie 

            a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou. 

g) 0,300 €  ostatné stavby.       
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2.  Správca dane na území časti obce Korytnica určuje ročnú sadzbu  dane  zo  stavieb 

za každý aj začatý m
2 

 zastavanej plochy stavby nasledovne : 

 

a) 0,120  €  za  stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby 

b) 0,230 € za  stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na 

c) skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú                                                         

administratívu. 

d) 0,550 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu                                                

rekreáciu 

e) 0,360 € za stavby samostatne stojacich garáží a samostatné stavby hromadných      

garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo obytných 

domov, 

f) 1,160 €  priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu  stavieb  na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na  vlastnú 

administratívu, 

g) 2,000 € za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou. 

h) 0,730 € za  ostatné stavby 

 

2. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1,2 tohto všeobecne záväzného 

nariadenia  sa  zvyšuje  pri  viacpodlažných  stavbách  o 0,04 € za každý aj začatý m
2
 

zastavanej  plochy  za  každé  ďalšie podlažie  okrem  prvého nadzemného podlažia  /§ 

12  ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z./ . 

 

§ 5 

Daň z bytov 

 

     Sadzba dane 

 

1.  Ročná sadzba  dane z bytov na území obce Liptovská Osada za každý aj začatý m
2
  

podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru je :  

a. 0,050 € za  byty 

b. 0,050 € za nebytové priestory 
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2.  Ročná sadzba dane z bytov na území časti obce Korytnica za každý aj začatý m
2 

podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru je :  

a. 0,120 € za  byty 

b. 0,120 € za nebytové priestory 

Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia 

využíva na iný účel ako bývanie, sa považuje za nebytový priestor.  

   

§ 6 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

1.  Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov a stavieb  

    / § 17 ods. 2 , zákona/ na : 

- pozemky a stavby vo vlastníctve právnických osôb , ktoré nie sú založené alebo zriadené 

na  podnikanie. 

 

2.    Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie  dane zo stavieb a bytov  

   / § 17 ods. 3      zákona / na : 

- 25%  zo stavieb na bývanie a  bytov vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným 

postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 

držiteľov preukazu  ZŤP/S, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. 

- 25%  zo stavieb garáží vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 

držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu  

ZŤP/S, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu. 

-    50%  zo stavieb obytných domov , ktorých využitie je obmedzené  z dôvodu rozsiahlej  

rekonštrukcie  / stavebné povolenie  /    najviac dve  zdaňovacie obdobia. 
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§ 7 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

1. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho roka po 

zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom, alebo 

užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom zdanenia. 

 

2.  Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi 

zanikne vlastníctvo, správa, nájom, alebo užívanie nehnuteľnosti. 

 

3. Ak sa daňovník stane vlastníkom 1. januára zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová 

povinnosť týmto dňom. 

 

4. Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k  1. januáru 

príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú 

povinnosť sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. 

 

5.  Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je 

povinná oznámiť správcovi dane všetky skutočnosti rozhodujúce pre vznik, alebo zánik 

daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti a každú zmenu týchto skutočností oznámiť do 

30 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti  alebo zmeny nastali . 

 

§ 8 

Vyrubovanie dane 

 

Správca dane ustanovuje, že  v úhrne daní : daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za 

predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje daň nižšiu ako 3 € nebude 

vyrubovať ani vyberať.  
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§ 9 

Platenie dane 

 

1. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru, ak tento zákon neustanovuje inak. 

2. Správca dane určuje platenie vyrubenej dane pri dani vyššej ako 20 € u fyzických osôb 

a 200 € u právnických osôb v  splátkach.  

 

§ 10 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č..../2012 o dani z nehnuteľností bolo prijaté uznesením 

č. .........dňa ........ 

2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie o dani z nehnuteľnosti č. 4/2009  z dňa 15.12.2008 

3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom ................. 

  

 

V Liptovskej Osade dňa  

      

Vyvesené dňa..............................                                                  Ing. Róbert Kuzma 

     starosta obce 

 

  

Zvesené dňa ................................                                                    

 

                                                                                                                          

                                                                                                                               

                                                                                                          


