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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 3/2020,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 2/2014
o miestnych daniach na území obce Príbelce
Obecné zastupiteľstvo obce Príbelce v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje:
ČLÁNOK 1
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 2/2014 o miestnych daniach na území obce
Príbelce sa mení takto:
§ 3 Daň z pozemkov, znie:
„§ 3
Daň z pozemkov
(1) Základom dane z pozemkov, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí
výmera pozemku v m2 je:
a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty
Pre katastrálne územie Dolné Príbelce:
Orná pôda
0,3561 EUR/m2
Trvalé trávne porasty
0,0713 EUR/m2
Pre katastrálne územie Horné Príbelce:
Orná pôda
0,3634 EUR/m2
Trvalé trávne porasty
0,0803 EUR/m2
b) záhrady
1,32 EUR/m2
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
1,32 EUR/m2

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
Pre katastrálne územie Dolné Príbelce:
Lesné pozemky
Pre katastrálne územie Horné Príbelce
Lesné pozemky
e) stavebné pozemky

0,066 EUR/m2
0,051 EUR/m2
13,27 EUR/m2

(2) Správca dane určuje pre pozemky na území obce Príbelce ročnú sadzbu dane
z pozemkov vo výške:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
trvalé trávne porasty
0,30 % zo základu dane
b) záhrady
0,40 % zo základu dane
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,40 % zo základu dane
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
0,40 % zo základu dane
g) stavebné pozemky
0,40 % zo základu dane
ČLÁNOK 2
Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce schválilo Obecné zastupiteľstvo v
Príbelciach na svojom 18. zasadnutí dňa 07.12.2020 pod číslom uznesenia 133/2020 a
nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021.

Ing. Tibor Čierny
starosta obce

