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o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Geraltov č. 1/2019, ktorým sa mení 
Všeobecné záväzné nariadenie obce Geraltov č. 2/2018 o miestnych daniach a 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území obce Geraltov 

Obec Geraltov v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov u s t a n o v u j e nasledovné znenie všeobecného záväzného 
nariadenia platného pre územie obce. 
 

 I. časť 
§ 1 

Základné ustanovenie 
 
Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa mení Všeobecné záväzné nariadenie obce 
Geraltov č. 2/2018 o miestnych daniach, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v § 3 ods. 7, ktorého nové znenie je nasledovné:

7./ Obec Geraltov určuje upravenú ročnú sadzbu dane z pozemkov pre jednotlivé 
druhy pozemkov nasledovne: 

 
Druh pozemku Ročná sadzba 

[%] 
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 1,05  
b) záhrady 0,10  
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,35  
d)  lesné  pozemky,  na  ktorých  sú  hospodárske  lesy, rybníky  s chovom  
rýb  a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 

1,75  

e) stavebné pozemky 
 

0,35  

 II. časť 
Záverečné ustanovenia 

 
1./ Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie 

dňa 27.11.2019. 
 

2./ Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Geraltov sa uznieslo Obecné 
zastupiteľstvo v Geraltove dňa .................... 
 

3./ Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené dňa ......................a nadobúda 
účinnosť od 1.1.2020. 

V Geraltove, dňa ..................
                                                                                                            Vladimír Tejiščák 

Starosta obce Geraltov 


