Obec Streženice

Dodatok č.1 k VZN č. 2/2014

Dodatok č. 2

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Streženice č. 2/2014

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Streženice

Tento Dodatok č.2 k VZN č. 2/2014 bol schválený Obecným zastupiteľstvom
v Streženiciach dňa 09.12.2019 uznesením č. 41/2019
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2014 bol podľa § 6, ods.3., Zák.č.369/90 Zb. vyvesený
na úradnej tabuli v obci od 22.11.2019 do 09.12.2019
VZN 2/2014 bol podľa § 6, ods.8., Zák.č.369/90 Zb. vyvesený na úradnej tabuli v obci
od 10.11.2019 do 27.12.2019
Ú č i n n o s ť nadobudol dňa : 01.01.2020

Ing. Juraj Hrišo
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo v Streženiciach na základe § 6 zák. SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a
zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vydáva
tento Dodatok č. 2 k VZN č.2/2014

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Streženice.
V článku „A: Miestne dane - 1.daň z nehnuteľnosti – a) daň z pozemkov “ sa
mení bod 4
4/ Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy

pozemkov nasledovná
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
1,00 % zo základu dane pri hodnote 0,2788€/1m2
b) trvale trávnaté porasty
1,00 % zo základu dane pri hodnote 0,0514€/1m2
c) záhrady
1,00 % zo základu dane pri hodnote 1,85€/1m2
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
1,00 % zo základu dane pri hodnote 0,27€/1m2
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske využívané vodné plochy
oslobodené
oslobodené
f) zastavané plochy a nádvoria
1,00 % zo základu dane pri hodnote 1,85€/1m2
g) stavebné pozemky
1,00 % zo základu dane pri hodnote 18,58€/1m2
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
1,00 % zo základu dane pri hodnote 1,85€/1m2
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V článku „A: Miestne dane - 1.daň z nehnuteľnosti – b) daň zo stavieb “
sa mení bod 4 a 5
4. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná
a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby
0,30 EUR
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu
0,30 EUR
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
0,50 EUR
d) samostatne stojace garáže
0,40 EUR
e) stavby hromadných garáží,
0,40EUR
f) stavby hromadných garáží umiestnene pod zemou0,40 EUR
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
3,00 EUR
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
3,00 EUR
i) ostatné stavby (neuvedené v písmenách a) až h) 0,50 EUR
5. Pri viacpodlažných stavbách obec určuje príplatok za podlažie vo výške 0,08 EUR za
každé ďalšie podzemné a nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

V článku „B: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
“ sa dopĺňa bod 9 následovne
9)

Obec poplatok
a)zníži na 0,3 násobok poplatku v ods. 6) za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže nasledovné doklady:
- hodnoverný doklad o ubytovaní alebo potvrdenie o ubytovaní, nájomná
zmluva, pracovná zmluva
- ak občan má udelené ZŤP (Zdravotne Ťažké Postihnutie) – 50% a viac
b) vyrubí v sume 15 EUR/osoba v domácnosti, ak poplatník (domácnosť)
patrí medzi najlepších 10 v separácii odpadu v obci na základe výsledkov
programu Elwis, ktorý obec sleduje separáciu odpadu v obci a má v roku
predchádzajúcom zaplatené všetky povinnosti voči obci.
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Doložky :
•

Uvedený návrh tohto Dodatku č. 2 k Všeobecne záväzného nariadenia 2/2014 bol
vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce:

dňa : 22.11.2019

•

pečiatka

podpis: .................................

Uvedený Dodatok č.2 k Všeobecne záväzné nariadenie 2/2014 bol zvesený z úradnej
tabule obce :

dňa : 27.12.2019

•

podpis: .................................

Uvedené Dodatok č. 2 k Všeobecne záväzné nariadenie 2/2014 bolo po jeho schválení
obecným zastupiteľstvom vyvesené (publikované) na úradnej tabuli obce :

dňa : 10.12.2019

•

pečiatka

pečiatka

podpis: ....................................

Uvedený Dodatok č. 2 k Všeobecne záväzné nariadenie 2/2014 nadobudlo účinnosť

dňa : 01.01.2020

pečiatka

podpis: ......................................

