
Návrh novelizácie �. 1 
VZN �. 5/2005 o dani z nehnute�ností na území mesta Zlaté Moravce 

 
 

 
     Predkladáme návrh novelizácie VZN �. 5/2005 o dani z nehnute�ností a o podmienkach 
ur�ovania a vyberania dane z nehnute�ností na území mesta Zlaté Moravce. 
 

D�a 2. februára 2006 sa Národná rada SR uzniesla na zákone �. 120/2006 Z. z., ktorým sa 
dop��a 

zákon �. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov s ú�innos�ou od 1. januára 2007, kde 
sú pod�a  § 17 ods. 1  písm. c/ oslobodené od dane pozemky a stavby, alebo ich �asti 
slúžiace na vzdelávanie, vykonávanie náboženských obradov vo vlastníctve cirkví 
a náboženských spolo�ností registrovaných štátom, ako aj pozemky a stavby slúžiace 
stredným školám, u�ilištiam, strediskám praktického vyu�ovania a školským zariadeniam 
v zria�ovate�skej pôsobnosti samosprávnych krajov alebo krajských školských úradov. 
 
1.  V súlade s ustanovením § 17 ods. 1  písm. c/ zákona �. 120/2006 Z. z.  navrhujeme vo 
VZN �. 5/2005                         

z r u š i � : 
§ 5 ods. 2 písm. a/  : 
Správca dane poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb: 
a/   stavby alebo ich �asti slúžiace výhradne na vykonávanie náboženských obradov cirkví 
a náboženských spolo�ností, stavby a ich �asti slúžiace ako úradovne osôb, ktoré sú poverené 
duchovnou správou cirkví a náboženských spolo�ností, ak ide o náboženské spolo�nosti 
registrované štátom. 

 
§ 5 ods. 4 písm. d/ : 
Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov: 
d/   30 % z da�ovej povinnosti na stavby slúžiace školám a školským zariadeniam 
 
2.  Z dôvodu  zníženia  ro�ného výnosu dane z nehnute�ností v nadväznosti na schválený 
zákon �. 120/2006 Z. z. navrhujeme  upravi�  sadzbu dane z nehnute�ností: 
 
§ 3 ods. 1  a/    4,50 Sk za stavby na bývanie  
                  f/    65,- Sk za stavby na ostatnú podnikate�skú a zárobkovú �innos�, skladovanie 
a   
                         administratívu  
 
§ 4 ods. 1  a/   4,50 Sk za každý aj za�atý m2 podlahovej plochy bytu  
                  b/   17,- Sk  za každý aj za�atý m2 nebytového priestoru 
 
3.  § 8 Závere�né ustanovenia sa dop��a o ods. 4: 
 

(4) Na novelizácii �. 1 tohto VZN  sa Mestské zastupite�stvo v Zlatých Moravciach 
uznieslo d�a........................a nadobudlo ú�innos� 01.01.2007. 
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