
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE OČKOV č. 2/2018 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce OČKOV  

Obecné zastupiteľstvo obce Očkov podľa § 6 ods. 1 v spojení  s § 11 ods.4 písm. g)  zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. 

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

v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Očkov č.2 / 

2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 5/2013, o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Očkov a jeho zmena 4 / 2015, takto:     

Článok 4 

Daň zo stavieb 

 

 

1. Sadzba dane zo stavieb pri stavbách na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, 

skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou 

činnosťou sa mení na 0,765 € / m2. 

 
Druh stavby Sadzba 

dane( 

€/m2) 

Príplatok pri viacpodlažných 

stavbách za každé ďalšie 

podlažie  okrem prvého 

nadzemného podlažia    

Stavby  na bývanie a drobné stavby, ktoré 

majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 

0,055 0,03 

Stavby na pôdohospodársku produkciu, 

skleníky, stavby pre vodné hospod. stavby 

využívané na skladovanie vlastnej 

pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb 

na vlastnú administratívu 

0,075 0,03 

Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu  0,20 0,03 

Samostatne stojace garáže  0,200 0,03 

Priemyselné stavby, stavby slúžiace 

energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej 

produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu 

0,055 0,03 

Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú 

činnosť, skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a so 

zárobkovou činnosťou 

0,765 0,03 

Ostatné stavby okrem stavebných pozemkov 0,100 0,03 

 

 



2. Tretia časť a Článok 15 sa vypúšťa a časť štvrtá sa mení na časť tretiu, článok 16 sa 

mení na článok 15. 

Časť štvrtá. 

Článok 16. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Návrh VZN bol vyvesený od   22. 11. 2018 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Očkov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného 

    nariadenia uznesením 10/2N/2018 dňa 14. 12. 2018. 

3.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda  účinnosť  od 1.1.2019. 

 

V Očkove dňa  21. 11. 2018      

 

       Miroslav Beňovič 

         starosta obce 


