
 

N Á V R H      

Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2018, ktorý mení a dopĺňa  

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  OBCE HLADOVKA č.  1/2015 

o podmienkach určovania a vyberania dane 

 z nehnuteľností na území obce Hladovka 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hladovka v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona NR SR 

č.582/2004 Zbierky zákonov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov  

 

vydáva pre obec Hladovka toto všeobecne záväzné nariadenie 

 

ČLÁNOK I  

 

Predmet  

Týmto Článku III sa  mení a dopĺňa nasledovne 

  

Článok III 

Sadzba dane 

 

(1) Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25%, pokiaľ toto nariadenie neupravuje inak. 

 

(2) Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v Článku III ods. 1 tohto všeobecne 

záväzného nariadenia sa v obci Hladovka znižuje na: 

- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy na 0,25 % podľa platných predpisov o stanovení 

všeobecnej hodnoty majetku (napr. znalecký posudok). V prípade nepredloženia 

znaleckého posudku na všeobecnú hodnotu pozemku je hodnota lesného pozemku 

stanovená na 0,30 €/m2. Ustanovená hodnota pozemku podľa tohto odseku sa použije 

len v tom prípade, ak daňovník nepreukáže hodnotu znaleckým posudkom.  

- Znalecký posudok ma platnosť 10 rokov od vystavenia, u lesných pozemkoch 

najviac do ukončenia príslušného decénia zahrnutého do programu starostlivosti o les, 

počas platnosti, ktorého bol posudok vyhotovený.  

 

ČLÁNOK IV 

Záverečné ustanovenia  

 

(1) Toto nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo dňa .............uznesením číslo ........... a 
vstupuje do platnosti a účinnosti dňa 01.01.2019.  

 

 
V Hladovke dňa ...........................                              
 

PhDr. Marián Brnušák 
 starosta obce 

 
 
 



Návrh bol na úradnej tabuli obce Hladovka a internetovej adrese obce ocuhladovka@orava.sk      
 
Vyvesený dňa 16.11.2018                 Zvesený dňa .........................  
 
Dňom vyvesenia začala plynúť lehota, trvajúca od 20.11.2018 do 05.12.2018, počas ktorej môžu 
fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia: v písomnej forme na adrese 
Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 Hladovka, resp. e-mailom na adrese ocuhladovka@orava.sk 
alebo -ústne do zápisnice, v úradných hodinách na Obci Hladovka, Hladovka 45, 027 13 Hladovka. 
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, 
kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä 
vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 


