Mesto Sereď

Dodatok č. l/2009
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sereď č. 4/2008
o miestnych daniach

Schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa: 15.12.2009
Vyhlásené vyvesením dňa: 16.12.2009
Nadobúda právoplatnosť: 31.12.2009
Nadobúda účinnosť:

01.01.2010

Mestské zastupiteľstvo v Seredi v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb . o obecnom
zriadení v platnom znení a zákona SNR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady v platnom znení s a u z n á š a
na tomto Dodatok č. 1/2009 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sereď č. 4/2008
o miestnych daniach .

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď
č. 4/2008 o miestnych daniach
sa mení a dopĺňa takto:
pôvodné znenie v prvej časti § 4, § 5, § 6, siedma časť a ôsma časť § 54 sa vypúšťa
a nahrádza novým znením:

PRVÁ ČASŤ
§4
Sadzba dane
1) Zákonná ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov

0,25 % .

2) Ročná sadzba pre :
• trvalé trávne porasty
• záhrady
• lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
• rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
• zastavané plochy a nádvoria
• ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
sa zvyšuje na 0,55 %.
3) Ročná sadzba pre stavebné pozemky na území mesta
sa zvyšuje na 0,77 % .
4) Ročná sadzba pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice , ovocné sady
sa zvyšuje na 0,44 % .
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Čl. II

Daň zo stavieb
§5
Sadzba dane
1/ Zákonná ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 eura za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy.
2/ Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 5 ods. 1 sa v celom meste zvyšuje1 podľa
jednotlivých druhov stavieb nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu
0,109 eura / m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
0,090 eura / m2
c)
stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu
0,347 eura / m2
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
0,565 eura / m2
e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
1,205 eura / m2
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
1,899 eura / m2
g) ostatné stavby, neuvedené v písmenách a) až f)

0,310 eura / m2

3/ Pri viacpodlažných stavbách sa príplatok za podlažie určuje vo výške 0,04 eura za každé
ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia2.

Čl. III.

Daň zbytov
§6
Sadzba dane
1/ Zákonná ročná sadzba dane z bytov je 0,033 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy
bytu a nebytového priestoru v bytovom dome.
2

2/ Ročná sadzba dane z bytov uvedená v § 6 ods. 1 tohto VZN sa v celom meste zvyšuje
takto:
a) za byty
0,145 eura / m2
b) za nebytové priestory v bytových domoch 0,729 eura / m2

SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE
§ 43
Predmet dane
Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie v ktorom prebieha štiepna
reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“),
a to aj po časť kalendárneho roka.
§ 44
Daňovník
Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky
a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia podľa ustanovení zákona č. 541/2004 Z.z.
o mierovom využívaní jadrovej energie v platnom znení na výrobu elektrickej energie.

§ 45
Vymedzenie základu dane
1. Základom dane je výmera katastrálneho územia mesta v m2, ktoré sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením. Výmera katastrálneho územia mesta Sereď je
30 453 658 m2.

2. Zastavané územie mesta Sereď sa nachádza v jednej oblasti ohrozenia jadrovým
zariadením Jadrovej elektrárne V-1 vo vzdialenosti zastavaného územia 20,241 km od
zdroja ohrozenia a v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Jadrovej elektrárne
V-2 vo vzdialenosti zastavaného územia 23,149 km od zdroja ohrozenia. Tým je mesto
miestne príslušným pre správu dane za jadrové zariadenie.
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§ 46
Sadzba dane
Sadzba dane za jadrové zariadenie v zmysle § 45 tohto ustanovenia je 0,0006 eura /m2.

§ 47
Vznik a zánik daňovej povinnosti
.
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia
a zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.
2. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zániku daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne
alebo doporučeným listom na Mestský úrad v Seredi. Písomné oznámenie pri vzniku
daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, meno alebo názov
prevádzkovateľa, IČO, DIČ, sídlo alebo adresu prevádzkovateľa, číslo povolenia na
prevádzku jadrového zariadenia, vydaného – kedy a kto povolenie vydal, identifikáciu
jadrového zariadenia ako názov jadrového zariadenia, sídlo alebo umiestnenie, počet
reaktorov, deň začatia skúšobnej prevádzky, oznámenie o dobe prevádzky a výrobe
elektrickej energie za uplynulý rok za každý reaktor a jadrové zariadenie samostatne.

§ 48
Vyrubenie dane
Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia za
predchádzajúci kalendárny rok. Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu
dane podľa § 45 ods. 1 a sadzby dane podľa § 46 tohto ustanovenia. Ak je daňovníkov
v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením niekoľko, správca dane vyrubí pomernú
časť dane za jadrové zariadenie každému daňovníkovi. Pomerná časť dane za jadrové
zariadenie sa určí ako podiel dane pripadajúci na jednotlivých daňovníkov.

§ 49
Platenie dane
Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
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OSMA ČASŤ

§ 54
1.Mestské zastupiteľstvo mesta Sereď sa na tomto Dodatku č.1/2009 k VZN č. 4/2008
o miestnych daniach uznieslo dňa 15.12.2009.
2. Dodatok č. 1/2009 Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2008 o miestnych daniach
nadobúda účinnosť dňom 01.01.2010.

V Seredi dňa: 15.12.2009

Mgr. Vladimír Vranovič
primátor mesta
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