
Dôvodová správa: 

 

Na základe interpelácie vznesenej na  Mestskom zastupiteľstve v Seredi konanom dňa 25.6.2015 
predkladáme návrh  Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Sereď č.  ................/2015, ktorým sa 
mení a dopĺňa  VZN č. 13/2012 o miestnych daniach v znení neskorších nariadení.  
 
Predmetom tohto  VZN  je zníženie dane z bytov vo výške 30% u fyzických osôb fyzických osôb                  
v hmotnej núdzi, fyzických osôb  starších občanov ako 65 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby                  
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na 
ich trvalé bývanie a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáž vo výške 30 %                 
vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím                        
so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.   
 
Pri predpoklade zníženia dane z nehnuteľnosti  u fyzických osôb nad 65 rokov vlastniacich byt  
očakávame zníženie príjmu o 2 176  eura.  

Počet 
daňovníkov za 

byty 

Počet 
daňovníkov 

nad 65 rokov 

Daň za byty 
spolu 

Daň za byty 
u daňovníkov 
nad 65 rokov 

30 % úľava na 
byty 

Zníženie dane 
za byty 
celkom 

3478 638 28931 7253 2176 2176 
 

Ekonomický dopad zníženia dane z bytov a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako 
garáž vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu 
(fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím 
s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov ako i fyzických osôb 
v hmotnej núdzi vlastniacich byt) nie je možné vyčísliť, nakoľko nie je možné určiť počet týchto  
daňovníkov.  
 
Návrh nariadenia bol predložený na pripomienkovanie Legislatívno-právnej komisii a Finančnej 
komisii pri MsZ v Seredi.  

Návrh nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Sereď a zverejnený spôsobom obvyklým, 
v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.  
 

 

 

 


