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Obec Belá podľa § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a podľa zákona č. 582 /2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisoch vydáva 
 
 
 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 
O DANI  Z NEHNUTE ĽNOSTÍ č. 9/2008 

 
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Belá. 

 
 
 

PRVÁ ČASŤ 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 
§ 1 - predmet úpravy 

l/ Obecné zastupiteľstvo v Belej podľa § 11 odst.4, písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 
zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších noviel zavádza s účinnosťou od 1. januára 
2009 daň z nehnuteľnosti na kalendárny rok, ktorý je bežným zdaňovacím obdobím. 

  
2/ Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov , stavieb a bytov  sú uvedené v druhej časti 

zákona č. 582/2004 Z.z., v znení neskorších noviel, ktoré upravujú daňovníka dane 
z nehnuteľnosti, predmet dane z nehnuteľnosti, základ dane z nehnuteľnosti, ročné 
sadzby dane z nehnuteľnosti, ktoré obec Belá upravuje týmto VZN. 

 
 
 

DRUDÁ ČASŤ 
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 
§ 2 – Predmet dane 

1/ Daň z nehnuteľnosti zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových 
priestorov v obytnom dome. 

 
2/ Predmetom dane sú nehnuteľnosti na území obce Belá uvedené v ust. § 6, §10 a §14 

zákona. 
 
 
 

DAŇ Z POZEMKOV 
 

§ 3 – Daňovník 
Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. § 5 zákona 
 

§ 4- Predmet dane  
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky určené v ust. § 6 zákona 
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§ 5 – základ dane 
1/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné 

sady a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením 
výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1m² určená zákonom. Hodnota ornej pôdy pre 
daňové účely je v obci Belá 0,2217 € za m². Hodnota trvalého trávnatého porastu je pre 
daňové účely je v obci Belá 0,0288 € za m². 

 
2/ Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky 

s chovom rýb a ostatné hospodárky využité vodné plochy, je hodnota pozemku určená 
vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemku na 1m² zistenej podľa platných 
predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, alebo sa použije hodnota pozemku za 
1m² uvedená v tomto VZN. Hodnotu pozemku sa za 1m² určuje toto VZN na 0,1162 €. 
Táto určená hodnota pozemku sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže 
znaleckým posudkom. 

 
3/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, 

stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery 
pozemkov v m² a hodnoty pozemkov za 1m² uvedenej v zákone. Hodnota záhrady pre 
daňové účely v obci Belá je 1,85 € za m². Hodnota stavebného pozemku pre daňové účely 
v obci Belá je 18,58 € za m². Hodnota ostatné plochy pre daňové účely v obci Belá je 
1,85 € za m². 

 
§ 6 - sadzby dane 

Správca dane ustanovuje v zmysle ust. § 8 ods. 2 zákona ročnú sadzba dane z pozemkov 
v celej obci takto: 

 
A/ Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady: 
     Ročná sadzba dane je 0,25 % zo základu dane.   

 
B/ Trvalé trávnaté porasty:  
     Ročná sadzba dane je 0,25 % zo základu dane. 
      
C/ Záhrady: 
     Ročná sadzba dane sa je  0,5 % zo základu dane.  
      
D/ Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy:  
     Ročná sadzba dane sa je 0.5 % zo základu dane.  
      
E/ Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy:                                                                     

       Ročná sadzba dane sa v celej obci je 0,5 % zo základu dane.  
        

F/ Zastavané plochy a nádvoria: 
     Ročná sadzba dane sa v celej obci je 0,5 % zo základu dane.  

         
G/ Stavebné pozemky:  
     Ročná sadzba dane sa v celej obci je 0,5% zo základu dane. 

 
H/ Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov: 
     Ročná sadzba dane sa v celej obci je 0,5 % zo základu dane.  
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DAŇ ZO STAVIEB  
 

§ 7-Daňovník 
Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust. § 9 zákona. 
 

§ 8 – predmet dane 
Predmetom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust. § 10 zákona. 
 

§ 9 – Základ dane 
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m². Zastavanou plochou sa rozumie 
pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej 
plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. 
 

§ 10 - Sadzby dane 
Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods.2 zákona ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý 
aj zažatý m² pre jednotlivé druhy stavieb a ustanovuje v zmysle § 12 ods.3 zákona príplatok 
za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažie takto: 
 

A/ Stavby na bývanie a ostatné stavby, ktoré tvoria príslušenstvo hlavnej stavby 
- 0,0996 € za každý aj začatý m² zastavanej plochy,            
- 0,0332 € za m² za každé nadzemné a podzemné podlažie /nadzemným  podlažím sú 
poschodie, podkrovie obývané aj neobývané  povaly, podzemným podlažím sú pivnice/. 

 
B/ Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie 

vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem 
stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na 
administratívu  
- 0,0996 € za každý začatý m² zastavanej plochy, 
- 0,0332 €  za každé nadzemné a podzemné podlažie. 

 
C/ Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu  

- 0,3319 € za každý začatý m² zastavanej plochy, 
- 0,1660 € /m² za každé nadzemné a podzemné podlažie. 

      
D/ Samostatne stojace garáže 

- 0,4979 € za každý začatý m² zastavanej plochy. 
 
E/ Priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem 

stavieb na skladovanie a administratívu. 
- 0,6639 € za každý začatý m² zastavanej plochy, 
- 0,1660 €/m² za každé nadzemné a podzemné podlažie. 

    
F/ Stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie administratívu  

- 1,3278 € za každý začatý m² zastavanej plochy, 
- 0,1660 €/m² za každé nadzemné a podzemné podlažie. 

 
G/ Ostatné stavby 

- 0,4979 € za každý začatý m² zastavanej plochy, 
- 0,1660 €/m² za každé nadzemné a podzemné podlažie. 
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DAŇ Z BYTOV 
 

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor 
nadobudli do vlastníctva fyzické osoby  alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory. 
 

§ 13 – Základ dane 
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m². 
 

§ 14- Sadzby dane 
Ročná sadzba dane z bytov je za každý m² podlahovej plochy bytu určuje takto: 

- 0,0996 € za m²  
Ročná sadzba dane z nebytových priestorov je za každý aj začatý m² podlahovej plochy 
nebytového priestoru určuje takto: 

- 0,0996 € za m²  
 
 
 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI 
 

§ 15 – Oslobodenie od dane  
1/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov v zmysle § 17 

ods. 2 zákona: 
- pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na 
podnikanie,                                
- pozemky, na ktorých sú cintoríny. 
 

2/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane v zmysle § 17, odst.3 zákona: 
- stavby slúžiace cirkvi. 
 

3/ Oslobodenie od dane z nehnuteľnosti daňovník uplatňuje v daňovom priznaní a v lehote 
na podanie daňového priznania v zmysle zákona, pričom správcovi daní predloží doklad 
preukazujúci nárok na zníženie dane. 

 
§ 16 - Vyrubovanie dane a platenie dane 

1/ Daň z nehnuteľnosti vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru 
príslušného zdaňovacieho obdobia. 

 
2/ Správca dane obec Belá na základe §20, odst. 3, zákona č.582/2004 Z.z. ustanovuje, že 

daň nižšiu ako 1,65 € nebude vyrubovať ani vyberať. Ide o daňovníkov, ktorým nebola 
poskytnutá úľava na dani.  

 
3/ Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15dní odo dňa  
   nadobudnutie právoplatnosti platobného výmeru. 
 
4/Daň sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave  
   alebo vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave. 
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava odkazuje sa na 
zákon č. 582/2004 Z.z. - Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších noviel a predpisov. 
Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Belá sa uznieslo obecné zastupiteľstvo Obce 
Belá dňa 15.12.2008 uznesením č.7. 
Ruší sa VZN č. 2/2007 o dani z nehnuteľnosti. 
Toto VZN nadobúda účinnosť dňa l. januára 2009.  
     
 
 
 
 
 
V Belej 15.12.2008 
 
 
                                                                                   Ivan Dvorský 
                                                                                   starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Belá dňa 1.12.2008 
Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci Belá dňa 15.12.2008 
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Belá dňa 16.12.2008 
VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2009 
 


