Mesto Sereď

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2005
o miestnych daniach

Schválené MsZ

Účinnosť od

v Seredi, dňa 06.11.2007

01.01.2008
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Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sereď č. 3/2005 o miestnych daniach :

Všeobecne záväzné nariadenie mesta
č. 3 /2005 o miestnych daniach
sa mení a dopĺňa takto:

pôvodné znenie § 4, § 5 , § 6 ,§ 8 a § 54 ods. 2 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením:

Čl. I

Daň z pozemkov
§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 0,50 %.
3) Ročná sadzba pre stavebné pozemky na území mesta
sa zvyšuje na 0,70 % .
4) Ročná sadzba pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice , ovocné sady
sa zvyšuje na 0,40 % .
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Čl. II

Daň zo stavieb
§5
Sadzba dane
1/ Ročná sadzba dane zo stavieb je 1,-Sk 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 ostatné stavby tvoriace príslušenstvo
hlavnej stavby
Sk 3,- / m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
Sk 2,50 / m2
c)
stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov
na individuálnu rekreáciu
Sk 9,50 / m2
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
Sk 15,50 / m2
e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
Sk 33,- / m2
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
Sk 52,- / m2
g) ostatné stavby, neuvedené v písmenách a) až f)

Sk 8,50 / m2

3/ Pri viacpodlažných stavbách sa príplatok za podlažie určuje vo výške 1,50 Sk za každé
ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia2.

Čl. III.

Daň zbytov
§6
Sadzba dane
1/ Ročná sadzba dane z bytov je 1,- Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a
nebytového priestoru.
2/ Ročná sadzba dane z bytov uvedená v § 6 ods. 1 tohto VZN sa v celom meste zvyšuje
takto:
a) za byty
Sk 4,- / m2
b) za nebytové priestory v bytových domoch Sk 20,-/ m2
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Čl. V.
§8
Platenie dane
1. Správca dane určuje s účinnosťou od 1.1. 2008 platenie dane v dvoch rovnakých
splátkach, pričom:
- prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru
- druhá splátka je splatná do 30.9. bežného zdaňovacieho obdobia.
2. Správca dane určuje, že daň do 30,- Sk nebude vyrubovať, ani vyberať.

§ 54
2/ Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2008

Mgr. Vladimír Vranovič v.r.
primátor mesta

Schválené uznesením MsZ č.244 dňa 06.11.2007
Vyvesené dňa: 09.11.2007
Zvesené dňa : 26.11.2007
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