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Všeobecne záväzné nariadenie obce Motyčky 

(dodatok) 
 

č. 1/2013 
 

zo dňa 12.Decembra.2013, 
 
 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Motyčky č. 2/2012 z 06.12.2012 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
 
     Obecné zastupiteľstvo obce Motyčky vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6            
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle           
§ 2 ods. 1, § 98 a § 99 ods. 1 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 o miestnych daniach a poplatku“) sa uznieslo na tomto nariadení: 
 
 
     Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Motyčky sa mení a dopĺňa takto: 
 

 
1) § 5 vrátane nadpisu znejú:  

 
„§ 5 

Sadzba dane  
 

1) Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 8 ods. 1 zákona o miestnych daniach 
a poplatku je 0,25%.  
 

2) Ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje v obci 
u pozemkov v tomto členení:  

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady na 6% zo základu dane,  
b) trvalé trávne porasty na 6% zo základu dane, 
c) záhrady na 5% zo základu dane, 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy na 21% zo základu dane, 
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 5% zo 

základu dane, 
f) zastavané plochy a nádvoria na 5% zo základu dane, 
g) stavebné pozemky na 5% zo základu dane, 
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov na 5% zo základu dane.  

 
3) Správca dane ustanovuje na jednotlivé skupiny pozemkov uvedených v písm. a) až e) 

tohto odseku, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu 
(rašelina, bahno, kameň, štrk a piesok) alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu 
elektriny zo slnečnej energie ročnú sadzbu dane:  
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a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady na 6% zo základu dane,  
b) trvalé trávne porasty na 6% zo základu dane, 
c) záhrady na 5% zo základu dane, 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy na 21% zo základu dane, 
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 5% zo 

základu dane, 
f) zastavané plochy a nádvoria na 5% zo základu dane, 
g) stavebné pozemky na 5% zo základu dane, 
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov na 5% zo základu dane. 

  
2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 1/2013 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo 

obce Motyčky na svojom rokovaní 12.12.2013 uznesením č.10. 
 

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014. 
 
 
V Motyčkách dňa 12.12.2013 
 
 
 
                  Maroš Lacko 
                                                                                                 starosta obce Motyčky 

 
 
 
 

 
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 12.12.2013 
Zvesené z úradnej tabule dňa 27.12.2013 


