Mesto Rajecké Teplice v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 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 vydáva
toto

Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Rajecké Teplice
č. 5 / 2020
ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajecké Teplice
č. 2 / 2015
o miestnych daniach od roku 2016
VZN č. 5/2020 o miestnych daniach sa mení a dopĺňa takto:
Čl. 1.
1. V druhej časti daň z nehnuteľnosti článok 3 Daň z pozemkov bod 2/ písm. a/, b/, c/, d/, a e/
sa mení a znie:
a/
b/
c/
d/

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
záhrady
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
lesné pozemky na ktorých sú hospodárské lesy,rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
e/ za stavebné pozemky

0,70 %
0,60 %
0,60 %
0,80 %
0,80 %

2. V druhej časti daň z nehnuteľnosti článok 2 Daň zo stavieb, bod 1/ písm. a), b), c), d), e), f),
g), h) a i) sa mení a znie:
a)

0,200 EUR za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,

b)

0,200 EUR za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c)

1,200 EUR za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,

d)

0,600 EUR za samostatne stojace garáže,

e)

0,600 EUR za stavby hromadných garáží,

f)

0,600 EUR za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou

g)

1,300 EUR za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
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h)

3,500 EUR za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,

i) 1,000 EUR za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

3. V druhej časti daň z nehnuteľnosti článok 2 Daň zo stavieb, bod 2/ sa mení a znie:
2/ Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky stavby príplatok za podlažie
v sume 0,06 EUR za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.

4. V druhej časti daň z nehnuteľnosti článok 4 Daň z bytov, bod 1/ písm. a), b) a c) sa mení a
znie:
a) 0,200 EUR za byty v bytovom dome
b) 0,700 EUR za nebytové priestory v bytovom dome v ktorých sa nevykonáva žiadna
podnikateľská činnosť
c) 3,500 EUR za nebytové priestory v bytovom dome ktorý sa využíva na ostatné
podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a so zárobkovou činnosťou

Čl. 2.
1. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo Mesta
č. 52/2020 dňa 10. 12. 2020.

Rajecké Teplice uznesením

2. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1. januára 2021.
V Rajeckých Tepliciach, dňa 10. 12. 2020

Mgr. Katarína Hollá
primátorka mesta
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