
 
 

Dodatok č. 2 
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Milhosť č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Milhosť 

 
 
 
Obec Milhosť a Obecné zastupiteľstvo v Milhosti v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov  vydáva  

 
 

Dodatok č. 2, 

 

ktorým sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Milhosť č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Milhosť (ďalej len „VZN č. 

4/2015“)  mení a dopĺňa nasledovne: 

 

Čl. I 

 

1. V článku 5 Sadzba dane - sa ruší doterajší text a nahradí sa týmto textom: 

V súlade s ust. § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane určuje všeobecnú ročnú sadzbu 

dane z pozemkov pre jednotlivé druhy (ust. § 6 zákona o miestnych daniach) pozemkov nasledovne: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady     0,40 % 

b) záhrady, zastavané plochy a nádvoria, trvalé trávne porasty   0,50 % 

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

rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy    0,75 % 
d) stavebné pozemky        0,60 % 

 
 

2. V článku 8 ods. 1) Sadzba dane - sa ruší doterajší text a nahradí sa týmto textom: 

a) 0,040 € za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby, 

b) 0,045 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu, 

c) 0,360 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, 

d) 0,245 € za samostatne stojace garáže, 

e) 0,272 € za stavby hromadných garáží, 

f) 0,313 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, 

g) 0,500 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

h) 0,900 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 

i) 0,500 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).  

 

 

 

 



3. V článku 21 Sadzba dane - sa ruší doterajší text a nahradí sa týmto textom: 

Správca dane na území obce Milhosť, určuje sadzbu  dane 100 € za jeden predajný automat za 

kalendárny rok. 

4. V článku 32 Sadzba poplatku - sa ruší doterajší text a nahradí sa týmto textom: 

 

a) Sadzba poplatku  

            0,0501          x         počet kalendárnych dní v zdaňovacom období /osobu 

 

5. V článku 32 Sadzba poplatku-sa doplní bod 5.) s nasledovným textom: 

 

Obec Milhosť zavedie  od 01.01.2021 systém váženia odpadu v obci a inštaláciu čipov    

na monitoring produkcie odpadu, ktoré budú nainštalované na každú zbernú nádobu. 

Systém váženia odpadu: 

 Nádoby na odpad sú označené jedinečným čipom, 

 Údaje na čipe sú pridelené konkrétnemu platcovi za odpad, 

 Presná evidencia typu a počtu nádob, 

 Evidencia celková váha odpadu každej nádoby  

 Prehľad o produkcii odpadu každej domácnosti v obci. 

Obec Milhosť k 30.06. a k 31.12 príslušného zdaňovacieho obdobia vystaví vyúčtovanie  

množstva produkcie odpadu každej domácnosti. 

 

6. Ostatné ustanovenia VZN č. 4/2015 ostávajú nezmenené. 

 

 

Čl. II. 

1. Starosta obce sa splnomocňuje, aby vydal úplné znenie VZN č. 4/2015 ako vyplýva zo 
schválených zmien a dodatkov. 

 
2. Tento Dodatok č. 2 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Milhosti 

                          dňa 15.12.2020 uznesením č. 2/7-2020.  
 

3. Tento Dodatok č. 2  nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Obecným 
zastupiteľstvom v Milhosti a nadobúda  účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
obce.  
 

 

 

  

       ....................................................... 
                                                                                                 v.r      Ing. Štefan Nagy, starosta obce 

  

 

 
 
 
 

 


