
 

Dodatok č.1 

k Všeobecnému záväznému nariadeniu č.1/2020 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v katastrálnom území Zatín 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Zatíne v zmysle § 6 ods.1 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v 

znení nesk. predpisov a v zmysle zákona   NR SR č.268/04 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len „zákon o miestnych daniach/, 

ktorým sa mení a doplňa zákon č.582/2004 v znení neskorších predpisov, vydáva pre Zatín ako 

správcu dane a miestneho poplatku tento dodatok č.1  k  VZN č.1/2020 

- Mení sa : 

DRUHÁ ČASŤ 

Článok I. 

Daň z pozemkov, 

§3 Predmet dane 

1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Zatín v tomto členení : 

Pôvodné znenie :                                                                                                                                                                            
a./ orná pôda, vinice, ovocné sady (A)                                                                                                                                      

b./ trvalé trávne porasty (B)                                                                                                                                             

c./ záhrady (C)                                                                                                                                                                     

d./ zastavané plochy a nádvoria (F)                                                                                                                                                       

e./ stavebné pozemky (G)                                                                                                                                                  

h./ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov (H)                                                                                                         

Nové znenie :                                                                                                                                                                                                                                                                            
a./ orná pôda, vinice, ovocné sady (A)                                                                                                                                      

b./ trvalé trávne porasty (B)                                                                                                                                             

c./ záhrady (C)                                                                                                                                                                     

d./ lesné pozemky (D)                                                                                                                              
e./ zastavané plochy a nádvoria (F)                                                                                                                                                       

f./ stavebné pozemky (G)                                                                                                                                                  

g./ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov (H)     

                 

 

                                           

                                                                                                                     

- Mení sa : 

PIATA ČASŤ                                                                                                                                                                       

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                                                               

§ 20 



8) Poplatok je možné uhradiť : 

Pôvodné znenie :                                                                                                                                 a) 

bezhotovostne prevodom na účet č. SK 32 0200 0000 0000 0472 1622, vedený vo VÚB Kráľovský 

Chlmec   

Nové znenie :                                                                                                                                       a) 

bezhotovostne prevodom na bankový účet Obce Zatín 

§21                                                                                                                                                               

Spločné a záverečné ustanovenia   

2) Miestne dane je možné uhradiť : 

Pôvodné znenie : 

a) bezhotovostne prevodom na účet č. SK 32 0200 0000 0000 0472 1622, vedený vo VÚB 

Kráľovský Chlmec   

Nové znenie :   

a) bezhotovostne prevodom na bankový účet Obce Zatín 

 Tento dodatok VZN obce bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 07.05.2021 

a nadobúda účinnosť dňom  …...................... 

                                                                                   

                Mikuláš Kukó , starosta obce Zatín 

Vyvesené pred schválením:     19.04.2021 

Vyvesené po schválení:            10.05.2021                                                                                                  

Zvesené po schválení:               ….................................... 


