Obec Mníšek nad Hnilcom v súlade s ustanovením §4 ods.3 písm. c) a g), § 6, ods. 1 , § 11
ods. 4 písm. d), e) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon“) vydáva pre územie obce Mníšek nad Hnilcom tento

N Á V R H - D o d a t o k č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Mníšek nad Hnilcom č. 6/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Mníšek nad Hnil., ktoré je účinné od 1. 1. 2016 (ďalej len „VZN“)

Týmto dodatkom č. 2 sa VZN mení a dopĺňa takto:
§ 3 Základ dane, odsek 4
- znie
4. Základom dane z pozemkov pre pozemok druhu stavebný je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemku v m2 a hodnoty pozemku za l m2 určenej týmto VZN.
a) § 2a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,1062 €/ m2
b) § 2a) trvalé trávnaté porasty:
0,0199 €/m2
c) § 2b) záhrady
1,8500 €/m2
d) § 2c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
1,8500 €/m2
e) § 2d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané plochy
0,0600 €/m2
f) § 2e) stavebné pozemky
18,5800 €/m2

§7 Sadzba dane
- znie:
1. Správca dane stanovuje ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v § 12, ods. 1 zákona za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy takto:
písm.
€
a
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu
0,07
b
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
0,1
c
za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu
0,1
d
samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží, za stavby
hromadných garáží, a za stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené
mimo bytových domov
0,25
e
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
0,6
f
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
0,6
g
ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f)
0,2
2. Ročná sadzba dane sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,01 € za každé ďalšie
podlažie.

§ 12 Vyrubovanie dane
- znie:
Správca dane ustanovuje, že daň v sume do 1,50 € nebude vyrubovať. (§99e ods.9 zák.582/2004 Z.z)

§ 18 Vznik a zánik poplatkovej povinnosti ods. 4
- znie:
Splatnosť poplatku je v zmysle §81 ods. 1 zák. 582/2004 do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia. Daň i poplatok sa na žiadosť poplatníka môžu zaplatiť v splátkach.

Ing. Ľudovít Kujnisch
starosta obce
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