Obec Tročany, Obecné zastupiteľstvo v Tročanoch v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), §6 a §11 ods. 4 písm. d), e) a g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade so splnomocňujúcimi a
súvisiacimi ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení

Vydáva – dodatok k VZN č.01/2016
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Tročany
1. Mení čl. II § 2 a čl. III § 1 písm. a/ tohto VZN. Ich nové znenie je :

Čl. II.
Miestne dane
Daň z nehnuteľností
§2
Daň zo stavieb
1. Daňovníkmi dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych daniach.
2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby v členení uvedenom v § 10 ods. 1 zákona na území obce Tročany.
Predmetom dane sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných alebo podzemných
podlaží alebo ich častí spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv
skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
3. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys
stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.

4. V obci Tročany je ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
nasledovná:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,0430
€/ m2 ,

1

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,0430 €/ m2 ,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,0990 €/ m2 ,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané
na tieto účely, postavené mimo bytových domov 0,1320 €/ m2 ,
e) priemyselné stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,1650 €/ m2 ,
f) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s
ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 0,430 €/ m2,
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 0,0990 €/ m2.
6. Sadzba dane podľa odseku 5 písm. a), b) tohto ustanovenia sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o
0,0430 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie.

Čl. III
§1
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len
poplatok/
1. Obec stanovuje poplatky za komunálne odpady /KO/ a drobné stavebné odpady /DSO/, ktoré vznikajú
na území obce nasledovne:
a/ poplatok za komunálne odpady
Sadzba poplatku je 15 €/osoba/kalendárny rok, t. j. 0,0411 €/osoba/ kalendárny deň. Pre
podnikateľský subjekt je sadzba 0,0105 € za liter komunálneho odpadu, čo je ročne 30,03 € na jednu
smetnú nádobu (110 l). Poplatok sa vyrubuje rozhodnutím a je splatný do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Poplatok platí poplatník v zmysle prílohy č. 1 tohto VZN.

Dodatok k VZN č. 01/2016 bol schválený OZ v Tročanoch dňa 16.12.2019 uznesením č.
35/2019 a nadobúda účinnosť 1.1.2020. Ostatné ustanovenia VZN č. 01/2016 nemenia.
Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou VZN č.01/2016 a je účinný od. 1.1.2020
V Tročanoch dňa 16.12.2019

................................................................
Ing. Matúš Stavar
starosta obce
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