Všeobecne záaiizn€ho naiadenia obce Kolta
č,612077 zo ilňa o ilani z nehnuteťnosti narok2072
a ďalšie zilaňooacie obdobia

,

obec Kolta v sulade s ustanovením $ 6 ods. 1 Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov austanoveniami s 7 ods. 4,5 a6,$ 8 ods. 2,EL2
ods. 1, 2 a 3, $ 16 ods. 1, 2 a 3, $ 17 ods. 2, 3, 4 a7, $ 20 ods. 4, 21 ods. 2 a 103 zákona
$
$
č'58u2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
adrobné stavebné odpadyv znení neskoršíchpredpisov us ta n ovuj e

s1

Záklailné astanooenie
l. obecné zasfupitelstvo v Kolte poď'a $ 1 1 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/L990 Zb. o
obecnom zriadení vznení neskoršíchpredpisov ro z h o d l o, že vnadváznosti na

$ 98 zríkona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady z av á d'z
nehnuteťností.

a

s účinnosťouod

1.

januára 20t2

daíz

2. Toto všeobecne závázné nariadenie upravuje poámienky určovania a vyberania dane
z nehnuteťnosti na rjrzemí obce Kolta v zdaňovacom oMobí roku 2012 a v dalších

zdaňovacích obdobiach.

DÁN Z PoZEMKov
s2

Zóklad dane
Správca dane ustanonrje na riaemí obce Kolta hodnotu pozemku, ktorou sa pri
wýpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v
^) za:
a) ornú pódu, chmeťnice, vinice, ovocné sady vo qfške 0,6157 eurďm2
b) twalé trávne Porasty vo wýške 0,0919 eurďm2
c) lesné pozemky, hospodárske lesy, rybníky s chovom ýb a ostatné hospodársky
vyttžívanévodné plochyvo výške 0,L248 eurďm2
d) zráhradyvo ýške 1,8588 eurďm2
e) zastavané plochy a nádvoria vo ýške 1,8588 eurďm2
f) stavebné pozemky vo výške 18,5885 eurďm2
g) ostatné plochy vo výške l,8588 eurďm2

/
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1. Správca dane určuje *
pozemky dmhu:

*"*' ..r",',::::::sardzbu

dane z pozemkov pre

a) orná p6da, chmeťnice, oinice, ooocné saily oo aýške 0,45 %ó
b) tnlalé ttáotu porastg oo uýške 0,45o/o
c) lesné pozemk!, na ktoých sú hospoilótske lesy ao aýške 0,50 %o
d) rybníkY s chooom ýb a za ostabté hospoilá.tsky oyužíoanéaoitné plochy oo o,ýške
0,50 o/o

zóhraila oo aýške 0,50 o/o
fl zastaaané plochy a ná'ilooia oo aýške 0,50
g) staoebné pozenlky oo oýške 0,50 o/o
h) ostatné plochy oo aýške 0,50 o/"
e)

%o

DÁN Zo 9TAWEB
s4
Sailzba ilane

Správca dane na územícelej obce Kolta určuje ročnúsadzbu dane zo stavieb na
kůdý aj začaý m2 zastavanej plochy stavby vo qýške:
1.

4)

0,070 anrelm2 za

hlaonej staoby

staoby na býaanie a za ostatné staoby tvoriace príslušenstllo

b) 0,090 antal m2 za staaby na púilohospoilótsku ptoilukciu, skleníIcy, staoby

ayužíaanéna sklailooanie olasfuej pdilohospoilá.tskej qodtlkcie, staoby pre aoiké
hospodórsťtlo s vlnimkou stnoieb ta sklailooonie inej ako olashtej
p 6 doho sp o ilórskcj pto ilukcie a st aoieb na ailministr atíou
c) 0,270 anralm2

za staoby relctea@ch a zóhraillc,ítskych chót a iloměekoo na

ind'io i ilu álnu r elct e ó

cia

il) 0,770 antalm2 za samostahle stojace garóže a za samostahlé staoby htomaikých
garážía staoby určenéalebo použíoanéna tieto ,účelypostaoené mimo bytoaých

ilomoo
zapriemyselné staaby a staoby slúžiaceenugetike, staoby slúžiace
staoebníctzlu s aýnimkou staoieb na sklailovanie a ad,ministratklu
e) 0,400 euralm2

/

Í) 0,%0 antalm2 za staoby na ostabuipoilnikateÍslai a zótobkotú činnost,
skllilooanie a administtatíta,
ailministtatíanych bailooá.ch, ktoré slúžiaaj na
iné účely,sa uplúnít|óto sailzba ilane, ak sa builooa oyužíoapteoažne na
a ilmini str atíotte účely

fr

g) 0,400 antalm2 za ostatné staoby
2. Pri

oiaqoillažných staobá.ch sptóaca urfuje ptíplatok 0,M0 anta

za kažilý aj začaÚý m2 zastaaanej plochy za každéiťalšienadzetnné poitlažie oktmt
pnlého nailzemného poillažia (jeilnoposchoilooý ilom, alebo dom s manilzartou 0,770
anralm2)

Sprínca ilane ufuje príplatok 0,070 euta zo kažiÚý začatý m2 poillahooej plochy
bytoo, nebytoo,ých priestotoo a gaúžío stanbách na býoanie, ktoró sa wužíoana

3,

p

ditohospo ilórskci pto

ilakcie

(0,770 anral m2)

DÁlŇ'

ZBWov
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Sadzba dane
l'. Správca dane na územi celej obce Kolta určuje ročnúsadzbu dane zbytov za
každý aj začaý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru naO,O7} eura/m2.

na uzemí celej obce Kolta zvyšuje ročrrúsadzbu dane na 0,L00
eura/m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome ak sa
využívanapodnikatel'skú činnosíalebo inú zárobkovú órrnosť, ďebo na prenájom.
2. Správca dane
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osLoBoDENIE oD DAI{E a zNÍŽnNrc DAI{E
Správca dane poskytuje zrríženiedane zo stavieb a bytov vo qýške
- 4o o/o z daňovej povirrnosti na stavby na {,ivanie vo vlastníctve občanov
s ťažkýmzdravotným postihnutím alebo držitelbv preukazu občana s ťažkým
zdravotn;fm postihnutím, ktoré slúžiana ich trvalé bývanie a občanom, ktorí
k ].. L. zdaňovacieho obdobia dovíšilivek 80 rokov.
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PLATENLE DÁNE

r
Správca dane na rok2072 a ďalšie zdaňovacie obdobie určuje, že vyrubená daň
z nehnutelnosti je splabrá v štyroch rovnakýďr splátkach a to :
I. splátka do 31. mája '
II' splátka do 31. júla
trI. splátka do 30. septembra
IV' splátka do 30. novembra bežnéhoroka, na ktoý sa daň vyrubuje'
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zÁwrcčNÉusTÁNoIZEME
Dňom účirrrrostitohto všeobecne záviizného nariadenia o dani z nehnutelhosti sa
zrušuje Všeobecne záv'á,zné nariadenie o dani z nehnutelhosti na rok 2009 a ďalšie
zdaňovacie obdobia č. 1'/2009 zo dňa 15.12.2008.
1.

2. obecné zastupite[stvo obce Kolta sa na tomto všeobecne záv'áznomnariadení
o dani z nehnutelnosti na rok2012 a dalšie zdaňovacie obdobia uznieslo dňa
12.12.2071,.

se

účnrnrosŤ
Toto nariadenie nadobúda účinnosť'l'.janufua 2012

ún,
sta.#t a obce
Vyvesené: 13.l2.20L1
Zvesené: 28.72.2011'

Všeobecne závázné nariadenie obce Kolta o dani z nehnutelhostí
č. 612011' a o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnutelhosti na území
obce Kolta na rok 20L2 a dďšie zdaňovacie obdobia bolo schválené uznesením
obecného zastupitelstv a č 1'11212071'.

