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Obec Povina v súlade s ustanovením § 6 ods. l zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 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 vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014
o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady,
ktorým sa upravujú podmienky určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Povina, ako aj poskytovanie zníženia
alebo oslobodenia miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
s účinnosťou od 1. januára 2015.
Všeobecné ustanovenia

§1
Druhy miestnych daní:
1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením o miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN) sa ustanovujú na území Obce Povina
nasledovné miestne dane:
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného priestranstva
d) daň za predajné automaty
e) daň za nevýherné hracie prístroje.
2. Obec ukladá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§2
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b), d), e) a poplatku je
kalendárny rok.
§3
Úvodné ustanovenia
Právna úprava základných ustanovení miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady je v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov.
l. ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§4
Predmet úpravy VZN
1.

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dane
- daň z nehnuteľností, ktorá zahŕňa
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len "daň z bytov").

2

DAŇ Z POZEMKOV
§5
Základ dane
1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 rrr' uvedenej v prílohe Č. 1 zákona Č.
58212004 Z. z. v znení neskorších prepisov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady je hodnota pozemkov 0,2253 €/m2
b) trvalé trávne porasty je hodnota pozemkov 0,0185 € /m2
2. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku
určená vynásobením skutočnej výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej za 1
m2, ktorú obec určuje takto:
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy 0,2323 €/m2
3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria,
stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe Č. 2 zákona Č. 582/2004
Z. z. v znení neskorších predpisov.
a) záhrady 1,85 €/m2
b) zastavané plochy a nádvoria 1,85€/m2
c) stavebné pozemky 18,58 €/m2
d) ostatné plochy 1,85€/m2•
§6
Sadzba dane
1. Správca dane na území celej obce určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky
druhu:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady vo výške, trvalé trávnaté porasty vo výške
0,45 %
b) záhrady vo výške 0,35 %
c) zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy 0,35 %
d) pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy 0,25 %
e) stavebné pozemky 0,35%.
DAŇ ZO STAVIEB
§7

Sadzba dane
1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
v celej obci nasledovne:
a) 0,066 €

stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu
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b) 0,066 €

c) 0,232 €
d) 0,265 €
e) 0,265 €
f) 0,331 €

g) 0,660 €

h) 0,199 €

stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo,
stavby
využívané
na
skladovanie
vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
samostatne stojace garáže
stavby hromadných garáží
priemyselné
stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou.
ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až g).

2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,03 € príplatok vo výške za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia.
DAŇ Z BYTOV
§8
Sadzba dane
1. Správca dane urcuje rocnu sadzbu dane z bytov a nebytových
začatý m2 podlahovej plochy nasledovne:
a) 0,132 € za byty v bytových domoch
b) 0,132 € za nebytové priestory.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

priestorov

za každý aj

PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

§9
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
a)
b)
c)
d)
e)

pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, umové háje a rozptylové lúky
pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave
časti pozemkov, na ktorých sú zriadené stlpy telekomunikačného
riadenia a
televízne prevádzače
f) lesné pozemky od nasledujúceho roku po vzniku holiny do roku plánovaného
začatia výchovnej ťažby / prvej prebierky/
g) pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov l. stupňa a II. stupňa
h) pozemky a stavby, alebo ich časti vo vlastníctve cirkví

2. Správca dane od dane zo stavieb oslobodzuje:
Stavby slúžiace školám, školským zariadeniam a cirkvi
škola, kostol ).

(základná škola, materská
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II. ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 10
Predmet úpravy VZN

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou
§11
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
al vlastníkom psa alebo
bl držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní
§ 12
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§13
Sadzba dane
Sadzba dane za psa na území celej obce je 4,00 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto
určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

III. ČASŤ

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 14
Predmet úpravy a vymedzenie predmetu dane

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce.
3. Verejne prístupné budovy - objekty voľne prístupné verejnosti, I MKS, Obecný úrad!
4. Osobitným užívaním
verejného priestranstva
sa rozumie umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného
zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky,
trvalé parkovanie vozidla a podobne.
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§ 15
Základ dane
Základom dane za užívanie
priestranstva v m".

verejného

priestranstva

Je výmera

užívaného

verejného

§ 16
Sadzba dane
Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý
aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:
a) pre užívanie lunaparkom, cirkusom a podobných zariadení sa stanovuje sadzba 4,00 € /deň
b) za užívanie verejného priestranstva - umiestnenie stavebného zariadenia, skládku tuhých
palív, stavebného alebo iného materiálu 1,00 €/deň
c) za užívanie verejného priestranstva
na umiestnenie reklamných,
propagačných
a informačných stojanov 1,00 € /kus/deň.
d) za užívanie verejného priestranstva pre účely ambulantného predaja potravinárskych
výrobkov, ovocia, zeleniny, spotrebných výrobkov, najmä textilné výrobky, odevné
výrobky, obuv, domáce potreby, drogériový tovar, darčekové predmety a poskytovanie
ambulantných služieb (napr. oprava dáždnikov apod.) 0,33 €/m2 .
e) za užívanie verejného priestranstva - plochy rozkopávky sa považuje šírka a dlžka výkopu.
V prípade rozkopávky zelene sa pripočíta k ploche rozkopávky aj výmera dotknutej
zelene:
1) 3,00 € na miestnej komunikácii, po ktorej vedie trasa verejnej hromadnej dopravy
2) 3,00 € na ostatných miestnych komunikáciách
3) 3,00 € na chodníkoch
4) 2,00 € na zeleni vrátane plochy skládky vykopanej zeminy.

§ 17
Náležitosti oznamovacej

povinnosti

1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2. V oznámení daňovník uvedie:
a) fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
b) právnická osoba - názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo
c) údaje rozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania
verejného priestranstva.

§ 18
Oslobodenie od dane
Správca dane môže poskytnúť oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva za
kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vyberania vstupného
alebo akciu, na ktorej sa finančne alebo organizačne podieľa obec, alebo akciu, z ktorej je
celý výťažok určený na charitatívne a verejnoprospešné účely s predpokladom priaznivého
dopadu na zvýšenie návštevnosti obce.
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IV. ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

§ 19
Predmet úpravy VZN
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

§ 20
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

§ 21
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.

§ 22
Sadzba dane,
Sadzba dane je 70 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

§ 23
Spôsob vedenia preukázanej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie predajných
automatov
1. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde
musí byt' uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO,
dátum začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné číslo.
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventámy zoznam evidencie
predajných automatov.
V. ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 24
Predmet úpravy VZN
Predmetom dane za nevýhemé hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú, alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výzvu a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

§ 25
Základ dane
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Základom dane je počet nevýhemých hracích prístrojov.

§ 26
Daňovník
Daňovníkom je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá nevýhemé hracie prístroje prevádzkuje.

§ 27
Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane 10 € za jeden nevýhemý hrací prístroj a kalendárny rok.

§ 28
Spôsob vedenia preukázanej
hracích prístrojov

evidencie na účely dane a spôsob identifikácie

nevýherných

1. Daňovník je povinný viesť preukázanú písomnú evidenciu nevýherných hracích prístrojov
v rozsahu údajov:
a) výrobné číslo prístroja
b) dátum začatia prevádzkovania prístroja
c) označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
IČO, štatutárny zástupca, prevádzkovateľ)
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť inventámy zoznam
evidencie nevýhemých hracích prístrojov.
3. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom,
kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, resp. miesto podnikania,
IČO, dátum začatia prevádzkovania nevýhemého hracieho prístroja a výrobné číslo.

VI. ČASŤ
POPLATOK
§ 29
Predmet poplatku

1. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov, pochádzajúcich od fyzický
osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.

2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt 27) alebo prechodný pobyt 28) alebo ktorá je
na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu 29)
alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, 30) vinicu, 31) ovocný sad,
32) trvalý trávny porast 33) na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území
obce okrem lesného pozemku 34) a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako
vodná plocha 35) (ďalej len "nehnuteľnost"'),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
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c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a
súčasne je podľa odseku 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom
podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá
zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.

§ 30
Sadzby poplatku
1. Obec stanovuje sadzbu poplatku 0,0370 € za osobu a kalendárny deň, t.j. 13,50 € I osoba,
rokl.
2. Obec stanovuje sadzby poplatku pre:
al fyzická osoba, ktorá je vlastníkom záhradnej chaty, alebo nehnuteľnosti slúžiacej na
individuálnu rekreáciu 0,0370 € na kalendárny deň t.j. 13,50 € 1 rokl
bl právnická osoba a podnikateľ vo výške 43 €/rokl 1 zberná nádoba

§ 31
Vyrubenie
1. Obec v zmysle § 81 zákona
zdaňovacie obdobie. Vyrubený
právoplatnosti rozhodnutia.

Č.

582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé

poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia

§ 32
Vrátenie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému mu zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti.
2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr. zrušenie trvalého resp. prechodného
zánik práva užívania nehnuteľnosti a pod.).

pobytu,

§ 33
Zníženie poplatku
1. Obec poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe
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podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa ne zdržiava alebo sa nezdržiaval na
území obce Povina.
2. Podkladom pre zníženie poplatku
sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo
obce Povina, a to:
a) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní
b) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa
o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní.
V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je
možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady podľa ods. 2), nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.

§ 34
Odpustenie poplatku
I

1. Obec na základe žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane
preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava
alebo sa nezdržiaval na území obce Povina.
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne
vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Povina, a to:
a) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou
formou
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
c) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu

3. V prípade, že doklad podľa ods. 2) nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je
možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
4. Ak si poplatník v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do
31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady podľa ods. 2), nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

§ 35
Postup obce proti tvrdosti zákona

JO

Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

VII. ČASŤ

§ 36

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 2/2012 o miestnych
daniach schválené uznesením OZ č.27/2012 dňa 14.12.2012 a VZN o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2012 schválené uznesením OZ č.
28/2012 dňa 14. 12.2012.
a schválené
uznesením
l. Všeobecne
zavazné
nariadenie
prerokované
h
. l'stva v P·ov me c ŕ. j j U;.I7.......
II rÚJl't
Ql,: •••• :................
zastupite
zo dňna ..1/
od
1.: f.: /.f?f.~
.

v,

S

Obecného
'v·
ť ou
UClnnos

Margita Šplháková
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I Obec s počtom obyvatel'ov
k 1. januáru
príslušného zdaňovacieho
obdobia

I
I

!

I

Záhrady,
zastavané plochy
a naidvori
vorra,
ostatné plochy
(v eurách/mŕ)

Stavebné
pozemky
(v eurách/mŕ)

,..

I do

1

1

1,32

13,27

1,85

18,58

2,12

21,24

2,65

26, 55

3,31

33,19

ktoré sú sídlom okresu
- -------obce, ktoré sú sídlom kraja

4,64

46,47

5,31

53, II

Bratislava
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Okres

Kód

..

Názov katastrálneho územia/ okresu

-.

KÚ*

TTP

Zázrívá

0,1039

0,0205

503

874027

Zaškov

0,1782

0,0255

504

okres

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

0,2419

0,0272

504

807117

Budatínska

0,0000

504

812561

Dolný Vadičov

504

818526

Horný Vadičov

830283

Kysucké Nové Mest.o

830381

Kysucký Lieskovec

0,2575

504

832987

Lodno

0,0647

504

833126

Lopušné Pažit.e

0,2124

0,0278
-0.0232
- -- 0,0225

504

839728

Nesluša

0,1563

0.0249

504

843229

Ochodnica

0,1566

0.0239

504

844811

Oškerda

504

849057

Povina

504
-

-

.

-

- 875236
_.

-

850977

Radoľa

504

853291

Rudina

853305

Rudinka

853356

Rudinská

--'-

-

Lehot.a
----_._-_._ ... _~---

0.0295

-

.-

0,2091

0.0185

0,1599

0,0245

-

----

0,3601

- .

-

0.0521

._- - -

0.3110

-

_ _..

- --

-

-

0.2253

Prost.redný Vadičov

504

504
-504

I

--

--

--

--_._--

0,1599
~98~1
0,2635

-_.-

0.2509

--

--

--

_._-

__
-

--

0.0252
----0.0185
- -0.0245
0.0464

0.0375
------0.0431

-

_.

Snežnica

0.1244
---0.0942

0.0235
----_ .. - --0.0268

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

0.1782

0.0328

-------_._-------_._-_ ..-

__

o

-".,._--

"'

--,_.-

--

,._-

504

856908

505

okres

505

845728

Babky

0.0000

0.0166

505

802573

Beňadiková

0.1928

0.0421

505

802638

Benice pri Lipt.ovskom Mikuláši

0.2097

0.0454

505

802727

Beňušovce

0.1115

0.0481

505

803227

Bobrovček

0,1606

505

803235

Bobrovec

0.2054

505

803243

Bobrovnik
---

505
505
._.

OP

872806

~-

-

ŕm"

503

504
----504

-

Hodnota v euräch

---

803286
:

807401

- -------

0.1536

-

0.0298

-

- -

_ _---_._-

0.1078

~ .- - -

....

0,1822

0.0265
0.0428

0.1782

Bodice
Bukovina
1-------------------------------Demänová
Demänovská Dolina

--

0.0531
0.0242
0.0268

505

810282

505

810304

505

830097

Dlhá Lúka

0,1271

0,0285

505

812714

Dovalovo

0,1258

0.0265

505

813401

Dúbrava

0.1274

505

814628

Galovany

0,2399

0,0000

--'-

0.0166
-

0.0308

---_.-

0.0308

