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Obec Ducové v zmysle § 6 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade ustanoveniami §7 ods. 4, 5 a 6, 7 §8 ods. 2 a 4, §12 ods. 2 a 3, §16 ods. 2
a 3, §17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 17, §29, §36, §59, §76, §98, § 98b ods.5, § 99e ods. 9 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e

Všeobecné záväzné nariadenie obce Ducové
č. 01/2021 o miestnych daniach
Čl. 1
Základné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové podľa §11 ods. 4 písm. d) zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na §98 zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
z a v á d z a nasledovné miestne dane s účinnosťou od 1. januára 2021 :
 Daň z nehnuteľností
 Daň za psa
 Daň za užívanie verejného priestranstva
 Daň za nevýherné hracie prístroje
 Daň za jadrové zariadenia
Čl. 2
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
D A Ň Z P O Z E M KO V
Základ dane
Správca dane ustanovuje na území obce Ducové hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu
dane z pozemku násobí výmera pozemku v m²
Sadzba dane
Správca dane ustanovuje pre pozemky na území obce Ducové, ročnú sadzbu dane z pozemkov:
Predmet dane
Hodnota pozemku
Sadzba dane
v €/m²
v % zo základu
a/ orná pôda
0,7010 €/m²
0,50%
b/ trvalý trávnatý porast
c/ záhrady, zastavané plochy
a nádvoria, ostatné plochy
d/stavebný pozemok

0,0965 € /m²

0,50 %

1,32 €/m²

0,50%

13,27 €/m²

0,50%
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D A Ň ZO S T A V I E B
Správca dane ustanovuje pre stavby na území obce Ducové, ročnú sadzbu dane zo stavieb za
každý aj začatý m² zastavanej plochy nasledovne:
Predmet dane

Sadzba dane

a/ stavby na bývanie a drobné stavby ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo,
stavby
využívané
na
skladovanie
vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c/ chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo obytných
domov
e/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu vlastnej
produkcie
f/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou
g/ ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až h/

0,10 €/m²
0,033 €/m²
0,15 €/m²
0,20 €/m²
1,00 €/m²
0,50 €/m²
0,165 €/m²

Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje podľa písm. a) až g), príplatok za podlažie v
sume 0,10 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
DAŇ Z BYTOV
Správca dane ustanovuje pre byty a nebytové priestory na území obce Ducové ročnú sadzbu dane
každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome nasledovne:
0,10 €/ m² za byty
0,05 € / m² za nebytové priestory
0,20 € / m² za garáž v bytovom dome
VYRÚBENIE DANE
Správca dane nebude vyrubovať daň do 3,00 eur.

Čl. 3
DAŇ ZA PSA
PREDMET DANE
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou na území obce Ducové.
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SADZBA DANE
Sadzba dane je stanovená za jedného psa na kalendárny rok 2021 nasledovne:
a/ v rodinnom dome

5,00 €

b/ v obytnom dome

5,00 €

c/ právnická osoba

5,00 €
Čl. 4

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
PREDMET DANE
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva slúžiaceho na poskytovanie služieb a umiestnenie predajného zariadenia na
ambulantný príležitostný predaj / stánkový, pultový alebo obdobný predaj tovaru
a služieb/.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve obce Ducové. Správca dane za týmto účelom verejnými
priestranstvami na osobitné užívanie verejného priestranstva podľa článku 1 určuje
nasledovné priestranstvá: dvor Kultúrneho domu, verejná plocha pri Materskej škole.
SADZBA DANE
Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva slúžiaceho na poskytovanie služieb
a umiestnenie predajného zariadenia na ambulantný predaj na vyhradených priestranstvách je 1,00
€ za každý aj začatý m² priestranstva a každý aj začatý deň.
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi
dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Pri oznámení je povinný predložiť platný výpis
zo živnostenského registra alebo obchodného registra resp. potvrdenie z Mestského/ Obecného
úradu o odpredaji poľnohospodárskych prebytkov.
Čl. 5
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
PREDMET DANE
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
SADZBA DANE
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je 10,00 € na jeden kalendárny rok.
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Čl. 6
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIA
ZÁKLAD DANE
Základom dane je výmera katastrálneho územia obce Ducové 2 631 918 m², ktoré sa nachádza
v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením vo vzdialenosti od zdroja Jaslovské Bohunice.

SAZBA DANE
Sadzba dane je 0,0006 eura za m², katastrálneho územia.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Pri konaní vo veciach miestnych daní a miestneho poplatku sa postupuje podľa zákona
NR SR č. 563/2009 Z.z., zákon o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach na rok 2021
sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Ducové č. 01/2020 platné na rok 2020.
3. Obecné zastupiteľstvo obce Ducové sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení č.
01/2021 o miestnych daniach na rok 2021 uznieslo dňa 14.12.2020 Uznesenie č.
161/2020.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Mária KOLÁRIKOVÁ
starostka obce Ducové
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