
  
  
  

   

  
  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bžany  č. 3/2019 ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN č. 1/2015  o miestnej dani  z 

nehnuteľnosti  

  
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

   

Vyvesený na úradnej tabuli 

obce dňa      

19.11.2019  

Zverejnený na internetovej 

stránke obce dňa   

 

Dátum začiatku lehoty na 

pripomienkové konanie:  

19.11.2019 

Dátum ukončenia lehoty na 

pripomienkového  konania:  

05.12.2019 

Vyhodnotenie pripomienok 

k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

 

Pripomienky zasielať:     



Písomne na adresu: Obec 

Bžany, Obecný úrad 46, 090 33 

Turany nad Ondavou  

 Elektronický  na 

 adresu: 

obecbzany@gmail.com  

 

  

 Na rokovaní obecného zastupiteľstva v Bžanoch   05.12.2019  

dňa:    

 Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  

  

06.12.2019 

 Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  06.12.2019  

dňom:    

  

Čl. 1.  

Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch sa na svojom zasadnutí dňa 05.12.2019 uznieslo   podľa § 6 

ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v 

podľa  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších  predpisov na  vydaní tohto všeobecne 

záväzného nariadenia  č.3/2019 Obce Bžany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Bžany  č. 

1/2015 o miestnej dani  z nehnuteľnosti zo dňa 05. 01 2015.  

  

Čl. 2  

V § 5  s názvom Sadzba dane sa mení znenie  ods. 3 nasledovne 

 

3 Správca dane určuje pre pozemky  obce Bžany  k. ú. Valkov okrem sadzby určenej podľa ods. 4  

tohto paragrafu ročnú sadzbu dane  

    a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,60 %              

    b) záhrady 0,50 %  

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,50 %  

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky 

využívané vodné plochy 1,00 %   

e) stavebné pozemky 1,25 %  

 

 

V § 6  s názvom Daň zo stavieb sa mení znenie  ods. ( 3 ) bod 1  nasledovne  

 

1. V obci Bžany  k.ú. Bžany  a k.ú Valkov je ročná sadzba dane zo stavieb určená nasledovne: 

a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,15 

eura/m2 



b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 

využívané na  skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb  na vlastnú 

administratívu 0,15 eura/ m2  

c/chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 1,00 eura / m2  

d/ samostatne stojace garáže a stavby hromadných garáží a stavby hromadných garáží 

umiestnených pod zemou  0,15 eura/ m2  

e/ priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu ,stavby využívané 

na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 1,00 eura / m2  

f/ stavby na ostatnú podnikateľskú a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu ,  

súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 1,50 euro / m2 

g/ ostatné stavby 0,15 eura / m2  

 

Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách uvedených v § 6 ods. 3 bod 1 písm. a), b), d) e) 

a g)  0,15 eura / m2 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia a pre všetky 

druhy stavieb uvedených v § 6 ods. 3 bod 1 písm. c) a f) príplatok za podlažie 0,50 eura / m2 

 

 

Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia Obce Bžany č. 1/2015 o miestnej dani z 

nehnuteľnosti vrátane doplnkov zostávajú nezmenené.  

  

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia  

   Toto  VZN  bolo schválené Obecným zastupiteľstvom  Obce  Bžany dňa 05.12.2019    

uznesením číslo 8/2019 . Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 

6.12.2019.   

    

  
  

                                                                                                Bc. Ladislav Vrábel                                                                                                        

starosta obce  

    

  

  

    

   

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  


