Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Stráňavy dňa : 3.12.2018
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Obecné zastupiteľstvo obce Stráňavy na základe ust. § 2b a § 2c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov v y d á v a t o t o

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2019
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§ 4 odstavec 4 sa mení nasledovne :
Správca dane určuje v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach ročnú sadzbu
dane zo stavieb v obci Stráňavy v katastrálnom území Stráňavy nasledovne:
a.) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej
0,06 €
stavby
b.) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
0,06 €
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
c.) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
0,33 €
individuálnu rekreácie
d.) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo
0,30 €
bytových domov
e.) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
2,36 €
vrátane stavieb na administratívu
f.) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
2,36 €
činnosťou
g.) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f)
2,00 €
§ 36 ods. 2 sa mení nasledovne
Obec Stráňavy stanovuje sadzbu poplatku 0.054795 EUR za osobu a kalendárny deň
v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje sadzba pre množstvový zber, čo predstavuje 20,-€ za
osobu ročne.
Ostatné ustanovenia VZN č. 1/2017 sa nemenia.
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Stráňavách sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí
dňa 19.12.2018 uznesením č. 16/2018 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2019
V Stráňavách dňa 21.12.2018
Ing.Jozef P a p á n, v.r.
starosta obce

