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Návrh dodatku VZN vyvesené dňa: 

Návrh dodatku VZN zvesené dňa: 

 

Dodatok VZN schválený dňa: 

Dodatok VZN schválený uznesením č.: 

 

Schválený Dodatok VZN vyvesený dňa: 

Schválený Dodatok VZN nadobúda účinnosť dňom: 



Obecné zastupiteľstvo v Čate  v súlade s ustanovením § 6 a  § 11 ods. 4 písm. 

d) Zákona č. 369/19920 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
a ustanoveniami § 8 ods. 2 a 4 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 

 

Dodatku č. 2 

 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Čata č. 1/2014 o dani z nehnuteľnosti 

v znení Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Čata č. 2/2014 
nasledovne: 

 

Mení sa § 2 Všeobecne záväzného nariadenia obce Čata č. 1/2014 o dani 
z nehnuteľnosti v znení Dodatku č. 1, ktorý po zmene a doplnení znie 

nasledovne: 

 

Daň z pozemkov 

 § 2 – Sadzba dane 

1. Správca dane určuje pre pozemky na území obce Čata ročnú sadzbu dane 
z pozemkov nasledovne: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 0,43% 

b) záhrady 0,35% 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,35% 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb 
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,43% 

e) stavebné pozemky 0,35% 

 

2. Správca dane určuje na pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania 
ložiska nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na 

výrobu elektriny zo slnečnej energie, transformačná stanica alebo predajný 
stánok ročnú sadzbu dane z pozemkov: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 0,43% 

b) záhrady 0,35% 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,35% 

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

a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,43% 

e) stavebné pozemky 0,35% 



 

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2014 o dani z 

nehnuteľnosti v znení Dodatku č. 1 zostávajú bez zmeny. 

 

Tento Dodatok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2014 o dani 
z nehnuteľnosti v znení Dodatku č. 1 bol schválený uznesením obecného 

zastupiteľstva v Čate č.......... zo dňa ........................... a nadobúda účinnosť 
dňom .......................... 
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                                                                        starosta obce 
 


