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Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 zo dňa 13.12.2012 – o miestnej dani z nehnuteľností 

 

- §5, bod 1, písm. a sa mení nasledovne: ročná sadzba dane pre fyzické osoby je pre všetky 

druhy pozemkov 0,90% 

 

- §5, bod 1, písm. b sa mení nasledovne: ročná sadzba dane pre právnické osoby je pre 

všetky druhy pozemkov 1,25% 

 

- §6, bod 1 sa mení nasledovne: Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý 

aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne: 

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 
hlavnú stavbu 

0,08€ 

b) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej 
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administráciu 

0,08€ 

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 
rekreáciu 

0,33€ 

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží 
a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo 
bytových domov 

0,33€ 

e) za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu 

0,33€ 

f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou 
činnosťou 

0,33€ 

g) za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 0,33€ 

 

- §7 písm. a sa mení nasledovne: 0,08 EUR – byty v bytových domoch 

- §7 písm. b sa mení nasledovne: 0,08 EUR – nebytové priestory, ktoré neslúžia na 

podnikateľské účely 



 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Na tomto dodatku Všeobecne záväzného nariadenia sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

dňa 13.12.2019, uznesením OZ č. 99/2019. 

2. Tento dodatok k VZN č. 2/2012 nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020. 

3. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

v Turčeku. 

 


