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     S účinnosťou od  1. 1. 2022    Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prijíma  

 Dodatok  č. 1  k VZN č. 3/2015  v tomto znení : 

 

DODATOK č. 1 

k VZN č. 3/2015 

 O miestnych daniach 

r u š í  

v  § 5  písmeno  a/  až  f/  sadzbu dane  zo stavieb  a  v § 6   sadzba dane  z bytov a nahrádza 

novým znením § 5  Daň zo stavieb  a  § 6  - daň z bytov  takto :    

     

Daň zo stavieb 

§ 5  

Sadzba dane 

1) Správca dane určuje pre stavby na území obce Lužianky, ročnú sadzbu dane zo stavieb za 

každý aj začatý m2 zastavanej plochy 

 

   a) 0,20 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu,  

  

   b) 2, 00 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu,  

  

   c) 0,20 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,  

 

   d) 0,20 € za samostatne stojace garáže,  

  

   e) 0,20 € za stavby hromadných garáží,  

  

   f) 0,20 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,  

  

   g) 2,00 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,  

  

   h) 2,00 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 

administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,  

  

   i) 2,00 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h). 



 

2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za 

podlažie 0,03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.   

3) Správca dane určuje, že daň za stavby podľa tohto VZN za podzemné podlažie nebude 

vyrubovať.   

 

Daň z bytov 

§ 6  

Sadzba dane 

 

Ročná sadzba dane z bytov na území  obce Lužianky je 0,20 € za každý aj začatý m2 

podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru  v bytovom dome. 

 

Ostatné znenie  VZN č. 3/2015  O miestnych daniach  zostáva v platnosti.   

 

 

V Lužiankach dňa 8. 11. 2021 

 

 

 

 

 

Zverejnené:                                                                 Zvesené : 

 

7. 12. 2021                                                                  22. 12. 2021 

 

 


