MESTO SEREĎ

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď
č. 12/2013 , ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2012
o miestnych daniach zo dňa 06.11.2012

Schválené MsZ v Seredi dňa: 12.11.2013
Účinnosť od: 01.01.2014

Mesto Sereď podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade
so zákonom 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 toto Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Sereď č. 12/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Sereď č. 13/2012 o miestnych daniach (ďalej len nariadenie).
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 13/2012 o miestnych daniach zo dňa 06.11.2012
sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. § 3 vrátane nadpisu znie:
§3
Sadzba dane z pozemkov
1) Zákonná ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov 0,25 %.
2) Ročná sadzba pre :
ornú pôdu, chmeľnice, vinice , ovocné sady, trvalé trávne porasty
3) Ročná sadzba pre :






sa zvyšuje na 0,46 %

Záhrady
zastavané plochy a nádvoria,
ostatné plochy okrem stavebných pozemkov,
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
sa zvyšuje na 0,67 %

4) Ročná sadzba pre stavebné pozemky na území mesta
sa zvyšuje na 0,93 %
2. § 4 vrátane nadpisu znie:
§4
Sadzba dane zo stavieb
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 § 4 ods. 1 sa v celom meste zvyšuje
jednotlivých druhov stavieb nasledovne:

(1)

podľa

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
0,131 eura / m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
0,109 eura / m2
c)

stavby rekreačných
rekreáciu

a

záhradkárskych

chát

a domčekov

na individuálnu
0,364 eura / m2

d ) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
0,682 eura / m2
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e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
1,203 eura / m2
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
1,897 eura / m2
g) ostatné stavby, neuvedené v písmenách a) až f)

0,375 eura / m2

3) Pri viacpodlažných stavbách sa príplatok za podlažie určuje vo výške 0,04 eura za každé
ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia (2).
3. § 5 vrátane nadpisu znie:
§5
Sadzba dane z bytov
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) Ročná sadzba dane z bytov uvedená v § 5 ods. 1 tohto nariadenia sa v celom meste zvyšuje(1)
takto:
a) za byty
0,175 eura / m2
b) za nebytové priestory v bytových domoch
0,880 eura / m2
4. § 11 ods. 6) znie:
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého
parkoviska na vyhradenom parkovisku je:
a) osobné (M1) a malé nákladné (N1) automobily
b) ďalšie parkovacie miesto pre bytovú jednotku

200 eur/rok
500 eur/rok

c) osobný automobil (M1) vo vlastníctve osoby ťažko zdravotne postihnutej a odkázanej
na individuálnu dopravu motorovým vozidlom
30 eur/rok
5. § 11 ods. 8) znie:
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na rozkopávku zelene a umiestnenie skládky
zeminy z rozkopávky :
do troch dní
bez poplatku
do 7dní
0,04 eur/m2/deň
do 14 dní
0,05 eur/m2/deň
nad 14 dní
0,07 eur/m2/deň
Daň je minimálne 2,00 eur.
Za dobu prekročenia povolenej doby užívania zabranej plochy verejného priestranstva je sadzba
zvýšená jednotne
0,40 eur /m2/deň
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6. V §11 ods.6 a 7 sa vypúšťa odkaz 4)
7. V §11 ods.8 sa vypúšťa odkaz 5)

Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2014.

V Seredi dňa 13.11.2013

Ing. Martin Tomčányi, v.r.
primátor mesta

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 209/2013
dňa 12.11.2013.

Deň vyhlásenia: 13.11.2013
Deň zvesenia:

....................................
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