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NÁVRH 

Všeobecne záväzné nariadenie 

(dodatok č. 1) 

ktorým sa mení a dopĺňa  

Všeobecne záväzné nariadenie obce Závod č. 68/2020 

o dani z nehnuteľností 

 

 

Obec Závod vydáva podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení                   

v znení neskorších predpisov toto Všeobecne záväzné nariadenie – dodatok č. 1, ktorým sa 

mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 68/2020 o dani z nehnuteľností zo dňa 16.12.2020. 

 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

Čl. 8 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov a zo stavieb sú oslobodené: 

a) stavby alebo ich časti slúžiace na úradovanie a bývanie osôb, ktoré sú poverené 

duchovnou správou Rímsko-katolíckej cirkvi, stavby slúžiace Rímsko-katolíckej 

cirkvi na účely poskytovania sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb (pastoračné 

centrum), 

b) pozemky tvoriace jeden funkčný celok cirkevnými stavbami alebo ich časťami, 

uvedenými v písm. a) ods. 1 tohto článku. 

2. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb takto : 

a) 50 % z daňovej povinnosti za stavby na bývanie a za stavby garáží vo vlastníctve 

alebo v užívaní fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov 

preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, (držitelia 

preukazu ZŤP a ZŤP/S) ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb 

(rozhodnutie o bezvládnosti), s trvalým pobytom v obci Závod, ktoré výhradne slúžia 

ich potrebám, 

b) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a za stavby garáží vo vlastníctve 

osamelo žijúcich fyzických osôb s trvalým pobytom v obci Závod a vo vlastníctve 

manželského páru s trvalým pobytom v obci Závod, ktorí v priebehu zdaňovacieho 

obdobia presiahnu vekovú hranicu 62 rokov (pri manželskom páre obidvaja presiahnu 

vekovú hranicu 62 rokov) a viac, s ktorými nebýva v spoločnej domácnosti žiadna iná 

osoba a ktoré výhradne slúžia ich potrebám. 

3. Pri súbehu znížení dane sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka. 

4. Daňovník uplatní nárok na zníženie dane podľa odseku 2 písm. a) v priznaní k dani z 

nehnuteľností, alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu 

prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane, najneskôr do 31.1. príslušného zdaňovacieho 

obdobia, inak mu nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. Ak ide o zníženie dane 

alebo oslobodenie od dane podľa odseku 2 písm. b) nárok daňovníka, ktorý presiahol 

vekovú hranicu 62 rokov sa považuje za uplatnený dosiahnutím  uvedenej vekovej 

hranice.  



 

                  

Záverečné ustanovenia  

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie – dodatok č. 1 bolo schválené Obecným 

zastupiteľstvom v Závode uznesením číslo ................... dňa ................2021. 

2. Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia – dodatku č. 1 bol zverejnený na 

pripomienkovanie občanov na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce dňa 

............... 2021.  

3. Prijaté Všeobecne záväzné nariadenie – dodatok č. 1 bolo zverejnené na úradnej tabuli 

obce a na internetovej stránke obce dňa .................... 2021. 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od schválenia 

obecným zastupiteľstvom v Závode. 

 

 

 

 

         Ing. Peter Vrablec 

                  starosta obce 

 

 

Návrh vyvesený dňa : 18. 2. 2021 

VZN schválené dňa :  ............................... 

VZN platné od : ........................................   


