MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR:

6 . schôdza

dňa:

26.11.2019

Názov materiálu: Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2016 o miestnych daniach.

Dôvodová správa: V súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov, správca dane si môže určiť rôzne sadzby dane.
Z uvedeného dôvodu mesto vydáva Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2016
o miestnych daniach, kde v § 11 ods. 1 sa ruší celé znenie a nahrádza sa
novým znením. V § 15 sa ruší celé znenie a nahrádza sa novým znením. V
§ 27 sa dopĺňa ods. 4 a 5 nasledovného znenia.
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MESTO N OVÉ MESTO NAD VÁHOM

Dodatok č. 1
všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Nové Mesto nad Váhom
č. 9/ 2016
o miestnych daniach

V Novom Meste nad Váhom 10.12.2019

Mestské zastupiteľstvo MESTA Nové Mesto nad Váhom v zmysle § 6 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov

vydáva

Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2016

Mesta Nové Mesto nad Váhom o miestnych daniach

DAŇ ZO STAVIEB
§ 11
Sadzba dane

V § 11 ods. 1 sa ruší celé znenie a nahrádza sa novým znením :
1. Ročná sadzba dane za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je nasledovná:
a) 0,450 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavné
stavby,
b) 1,000 € na rok za stavby na pôdohospodársku produkciu skleníky, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo,
s výnimkou stavieb na skladovanie inej vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na
administratívu,
c) 1,500 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu,
d) 1,500 € na rok za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) 1,500 € na rok za stavby hromadných garáží,
f) 4,000 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
g) 4,000 € na rok za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
h) 2,500 € na rok za ostatné stavby.

DAŇ Z BYTOV
§ 15
Sadzba dane

V§ 15 sa ruší celé znenie a nahrádza sa novým znením:
1. Ročná sadzba dane z bytov je 0,400 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru.
2. Ročná sadzba dane za nebytové priestory v bytovom dome slúžiace ako garáž je 1,500 € za
každý aj začatý m2 podlahovej plochy.
3. Ročná sadzba dane za nebytové priestory v bytovom dome slúžiace na podnikanie je 4,000 € za
každý aj začatý m2 podlahovej plochy.

Spoločné ustanovenia
§ 27
V § 27 sa dopĺňa ods. 4 a 5 nasledovného znenia:
4. Tento dodatok bol schválený na 6. zasadnutí poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Nové
Mesto nad Váhom dňa 10.12.2019 uznesením č.

5. Tento dodatok č. 1 k VZN č. 9/2016 nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 15.11.2019

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

