
Všeobecne záväzné nariadenie 
Obce Veľká Ida č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia obce 

Veľká Ida č. 11/2019 o dani z nehnuteľností na území obce 
 
 
 

Obec Veľká Ida na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a § 2, § 7 ods. 6 a § 8 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“) 
 

vydáva 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Ida č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie obce Veľká Ida č. 11/2019 o dani z nehnuteľností na území obce 
 
 

Článok 1 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Ida č. 11/2019 o dani z nehnuteľností na území obce 
sa mení a dopĺňa takto (ďalej len „nariadenie“) : 
 

1. V § 5 ods. 1 nariadenia sa písm. f) mení a znie takto: 
 

a) za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu 1,20 €. 
 

2. § 7 nariadenia sa mení a znie nasledovne: 
 
„Správca dane nevyrubí daňovníkovi daň z nehnuteľností, ak jej výška v úhrne za 
zdaňovacie obdobie nepresiahne sumu 5,00 €.  
 

3. Za § 7 nariadenia sa vkladá nový § 8, ktorý nie: 
 
„Obec odpustí alebo zníži daň z nehnuteľností daňovníkovi, ktorý vykonáva 
dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu5a v prospech obce na podporu 
plnenia jej úloh za obdobie vykonávania dobrovoľníckej činnosti na základe 
preukázania zmluvy o dobrovoľníckej činnosti.“ 
 

4. Doterajší § 8, § 9, § 10, §11, § 12 a § 13 sa označujú ako § 9, § 10, § 11, § 12, § 13 a § 
14.   
 

 

 

 
5a Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



Článok 2 
Prechodné a záverečné ustanovenia  

 
(1)   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľká Ida č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Ida č. 11/2019 o dani z nehnuteľností na území 
obce bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle 
obce Veľká Ida dňa 1.12.2021, zvesený dňa 15.12.2021. 
 

(2) Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Ida č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie obce Veľká Ida č. 11/2019 o dani z nehnuteľností na území obce  bolo 
schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Veľká Ida, konaného dňa 16.12.2021 
uznesením č. 137/2021. 

(3) Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Ida č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie obce Veľká Ida č. 11/2019 o dani z nehnuteľností na území obce bolo 
vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce Veľká Ida. 

 

(4) Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Ida č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie obce Veľká Ida č. 11/2019 o dani z nehnuteľností na území obce 
nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2022. 

 

                                                                                               

                                                                           

                                                                                        ________________________ 

                                                                                     Peter Nagy 
                                                                                   starosta obce 

 

 

 


