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Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.1.2018

MESTO

NEMŠOVÁ

v súlade s ustanovením § 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm. g/ 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
zmien a doplnkov vydáva

Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2017 o miestnych daniach
O doplnení a zmene VZN č.10/2015 o miestnych daniach.
Článok č.1
a) Vo VZN č.10/2015 sa mení §6 Sadzba dane nasledovne:
§6
Sadzba dane
1. Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods.2 zákona ročnú sadzbu dane zo stavieb za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy pre jednotlivé druhy stavieb nasledovne:
Druh stavby

Sadzba v
€/m2
a) stavby na bývanie a drobné stavby , ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu
- k.ú. Nemšová a Ľuborča
- k.ú. Kľúčové
- k.ú. Trenčianska Závada
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátanie stavieb na vlastnú
administratívu.
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d) samostatne stojace garáže
e) stavby hromadných garáži
f) stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou
g) priemyselné stavby , stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou
i) ostatné stavby

0,129
0,113
0,108
0,54
0,295
0,369
0,369
0,369
2,551
2,584
3,006

2. Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods.3 zákona príplatok 0,05 eura za každé ďalšie
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

b) Vo VZN č.10/2015 sa mení § 8 Sadzba dane nasledovne:
§8
Sadzba dane
1.Správca dane ustanovuje v zmysle § 16 ods.2 zákona ročnú sadzbu dane z bytov alebo
nebytových priestorov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nasledovne:
Byt, nebytový priestor

Sadzba
v €/m2

Byt
0,129
0,113
0,372
2,584

- k.ú. Nemšová a Ľuborča
- k.ú. Kľúčové
Nebytový priestor – garáže
- ostatné
Článok č. 2

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Nemšovej
uznesením číslo 348 dňa 13.12.2017.
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2018.

Ing. František Bagin
primátor mesta Nemšová

V Nemšovej, 15.12.2017

