
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bellova Ves 

 č. 4/2020 

zo dňa 11. decembra 2020 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti 

na území obce Bellova Ves 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves v súlade s  § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR                               

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením                    

§ 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa dňa 11. decembra 2020 

uznieslo a prijalo toto všeobecne záväzné nariadenie. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bellova Ves č. 7/2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti na 

území obce Bellova Ves zo dňa 06. decembra 2019 sa mení takto: 

 

Čl. 1 

 

1. V § 5 ods. 1  

v písm. a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty sa ročná 

sadzba dane „0,35 %“ nahrádza sadzbou „0,50 %“,  

Nové znenie § 5 ods. 1 písm. a) znie: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty .............. 0,50 %, 

 

v písm. b) záhrady sa ročná sadzba dane „0,25 %“ nahrádza sadzbou „1 %“, 

Nové znenie § 5 ods. 1 písm. b) znie: 

b) záhrady ............................................................................................................... 1 %, 

 

v písm. c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy sa ročná sadzba dane „0,25 %“ 

nahrádza sadzbou „1 %“, 

Nové znenie § 5 ods. 1 písm. c) znie: 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy ....................................................... 1 %, 

 

v písm. d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb 

a ostatné hospodársky využívané vodné plochy sa ročná sadzba dane „0,35 %“ nahrádza 

sadzbou „0,70 %“,  

Nové znenie § 5 ods. 1 písm. d) znie: 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy ............................................................ 0,70 %, 

 

 

v písm. e) stavebné pozemky sa ročná sadzba dane „0,25 %“ nahrádza sadzbou „1 %“.  



Nové znenie § 5 ods. 1 písm. e) znie: 

e) stavebné pozemky ............................................................................................... 1 %. 

  

Čl. 2 

1. V § 8 ods. 1  

v písm. a) „nad 75 rokov“ sa nahrádza „nad 65 rokov“ 

Nové znenie § 8 ods. 1 písm. a) znie: 

a) 50 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania vo veku nad 

65 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu, 

 

v písm. b) „nad 75 rokov“ sa nahrádza „nad 65 rokov“ 

Nové znenie § 8 ods. 1 písm. b) znie: 

b) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty, ktorých vlastníkmi sú 

občania vo veku nad 65 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. 

 

Čl. 3 

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

dňa 11. decembra 2020 a nadobúda účinnosť 01. januára 2021. 

 

 

 

Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r. 

    starostka obce 

 

 

 

 

Vyvesené: 14.12.2020 


