Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Podolínec č. 2/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady zo dňa 10.12.2015 sa mení takto :
Rušia sa sadzby dane v článkoch IV., V. a VI., ktoré sa nahradzujú novými
sadzbami takto :

Čl. IV.
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z pozemkov sa na území mesta Podolínec určuje nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,24 %
b) trvalé trávnaté porasty
0,24 %
c) záhrady
0,51 %
d) zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy 0,51 %
e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy
0,51 %
f) stavebné pozemky
0,40 %

Daň zo stavieb
Čl. V.
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane zo stavieb sa na území mesta Podolínec určuje nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
0,063 €
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátanie stavieb na vlastnú
administratívu ,
0,096 €
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
0,191 €
d) samostatne stojace garáže
0,256 €
e) stavby hromadných garáží
0,256 €
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
0,256 €
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu
0,479 €
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou
0,961 €
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)
0,287 €
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre stavby podľa ods. 1 príplatok za
podlažie 0,02 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Daň z bytov
Čl. VI.
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z bytov na území mesta Podolínec je 0,077 € za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
XXV.
Záverečné ustanovenia
1. Mení sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 10.12.2015.
2. Táto zmena VZN bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Podolínci dňa 24.11.2016
uznesením č.17/2016 bod B/1
3. Táto zmena VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2017.
V Podolínci, 24.11.2016
Ing. Daniel Marhevka
primátor mesta

