NÁVRH
Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nižná Kamenica o dani z nehnuteľnosti
Obecné zastupiteľstvo v Nižná Kamenica na základe § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4,5 a 6, § 8 ods.2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, §
16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2,3,4 a 7, § 98, 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov vydáva Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o dani z nehnuteľnosti
na území obce Nižná Kamenica (ďalej len „VZN“), ktorým sa VZN mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1
§ 6 „Sadzba dane“ sa mení tak, že sa nahrádza nasledovným znením:

1.
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
nasledovne:
a)
0,033 EUR za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu
b)
0,033 EUR za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu
c)
0,165 EUR za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu
d)

0,132 EUR za samostatne stojace garáže

e)

0,132 EUR za stavby hromadných garáži

f)

0,132 EUR za stavby hromadných garáži umiestnených pod zemou

g)
0,165 EUR za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
h)
0,331 EUR za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
i)

0,099 EUR za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

§6
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Čl. 2
Spoločné a záverečné ustanovenie
Tento Dodatok č. 1 bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Nižná Kamenica uznesením č.
/2014 zo dňa . .2014.

Miroslav Líška
starosta obce
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