Obec Lula v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a 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 v y d á v a t o t o

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE

č. 1 /2019
o miestnych daniach na území obce Lula

Úvodné ustanovenie
§1
1.
2.

Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje druhy miestnych daní, jednotlivé sadzby daní, úľavy a oslobodenia
od platenia daní a aj ďalšie náležitosti vyberania miestnych daní na území obce Lula od 1.1.2020.
Obec Lula zavádza s účinnosťou od 1. Januára 2020 na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň za jadrové zariadenie

Prvá časť
Daň z nehnuteľností
Čl. I Daň z pozemkov
§ 2 Základ dane
1.

2.
3.

Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy v katastrálnom území obce Lula je
0,0995 € za m2 ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom. podľa zákona č. 382/2004 Z.z. a
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z.. (§ 7 ods. 5 zákona č.582/2004 Z.z.
o miestnych daniach)
Základom dane stavebného pozemku v katastrálnom území obce Lula je 0,00 € za 1 m2 (§ 7 ods. 6 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach) na 3 roky od predaja pozemkov určených na IBV v časti obce ,,Pastierňa”.
Základom dane stavebného pozemku v katastrálnom území obce Lula je 1,00 € za 1 m2 (§ 7 ods. 6 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach)pre ostatné časti obce Lula
§ 3 Sadzba dane

1.

Správca dane určuje pre pozemky na území obce Lula ročnú sadzbu dane z pozemkov v zmysle § 8 ods. 2 zákona
č. 582/2004 Z.z. pre katastrálne územie obce Lula takto:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 1,00 % zo základu dane,
b) záhrady 0,30 % zo základu dane,
c) zastavané plochy a nádvoria , ostatné plochy 0,30 % zo základu dane,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné
plochy 0,60 % zo základu dane,
e) stavebné pozemky 0,50% zo základu dane
Čl. II. Daň zo stavieb
§ 4 Sadzba dane

1.

Správca dane určuje v zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý
m² zastavanej plochy pre katastrálne územie obce Lula takto:

a) 0,133 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané
na tieto účely postavené mimo bytových domov,
b) 0,700 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s
ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
c) 0,300 € za ostatné stavby.
§ 5 Oslobodenie od dane a zníženie dane
1.

Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov /§ 17 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z./ pozemky:
a) na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúčky
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.
2. Správca dane určuje, že daň nižšiu ako 3 eurá nebude vyrubovať ani vyberať.

Druhá časť
Daň za psa
§ 6 Sadzba dane
1. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je :
a) 5,00 € za jedného psa a kalendárny rok
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

Tretia časť
Daň za jadrové zariadenie
§ 7 Sadzba dane
Sadzba dane je 0,0013 € za m2 podľa § 70 zákon č.582/2004 Z.z. Katastrálne územie obce Lula sa nachádza
v pásme nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru v oblasti ohrozenia.
§ 8 Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č.582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov a zákon SNR č.563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Lula
č. 5/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Lula sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Lule
dňa: 11.12.2019 uznesením č.....
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. 1. 2020.

V Lule, dňa 12.12.2019
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