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 Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Tulčík 

č. 1/2017 

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

stavebné odpady ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Tulčík č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
Obecné zastupiteľstvo v Tulčíku na základe § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. 

d) e) a g) Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v súlade s ustanoveniami § 4 § 29 § 36 § 51 § 59 § 83 a § 98 Zák. č. 582/20014 Z.z. 

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

odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ č. 582/20014 Z.z.) sa uznieslo na 

vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Tulčík (ďalej len „VZN“). 

 

§ 1 

Oprava textu 
 

Text uvedený v § 8 ods.(1) VZN  obce Tulčík č. 2/2012 sa nahradzuje textom: 

 

(1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý začatý m² zastavanej plochy 

nasledovne:  

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu  

pre hlavné stavby                  0,12 € 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky , stavby využívané na  

skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb 

 na vlastnú administratívu, stavby pre vodné hospodárstvo              0,12 € 

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu                  0,20 € 

d) samostatne stojace garáže                                            0,20 € 

e) stavby hromadných garáží                 0,20 € 

f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou              0,20 € 

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

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú  

administratívu                  0,30 € 

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

 a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou 

 činnosťou                             1,00 € 

      i)   ostatné stavby neuvedené v písm. a)  až   h)              0,12 € 

 



§2 

Záverečné ustanovenia 
1. Toto VZN obce Tulčík bolo schválené OZ v Tulčíku dňa 23.06.2017, uznesením č. 365 

a nadobúda účinnosť dňom 15.07.2017. 

 

 

 

 

V Tulčíku dňa: 23.06.2017 

 

 

         Ing. Janka Šoltésová v.r. 

                 starostka obce 

 

 

 

 

 

        


