
VZN číslo 27/1999

Všeobecne záväzné nariadenie č. 27
Sadzby daní z nehnuteľností pre rok 2000 platné
pre územie mesta Rajecké Teplice a Poluvsie

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach na základe § 6 ods. 1 zákona č. 481/92 Zb.
O obecnom zriadení – úplné znenie, v znení neskorších predpisov, vydáva pre územie mesta Rajecké Teplice a
Poluvsie, toto Všeobecne záväzné nariadenie

Čl. 1
SADZBY DANÍ
A/ Druh dane

1/ Daň z pozemkov
Druh pozemku    Základná sadzba    Koeficient    Sadzba vč. koef.    Použité zvýšenia al. zníženia    Sadzba
Sk/m2
a) orná pôda, ovocné sady    2,67    -    2,67    0    0,02000
b) trvalé trávnaté porasty    2,67    -    2,67    0    0,006675
c) záhrady    0,10    3,5    0,35    0    0,35
d) lesné pozemky, na ktorých sa nachádzajú hosp. lesy    2,67    -    2,67    0    0,006675
e) rybníky s chovom rýb a za ost. hosp. využ. vodné plochy    2,67    -    2,67    0    0,006675
f) zastavané plochy a nádvoria    0,10    3,5    0,35    0    0,35
g) stavebné pozemky    1,00    3,5    3,50    0    3,50
h) ost. plochy v tomto nariadení neuvedené    0,10    3,5    0,35    0    0,35

2/ Daň zo stavieb

Druh pozemku    Základná sadzba    Koeficient    Sadzba vč. koef.    Použité zvýšenia al. zníženia    Sadzba
Sk/m2
a) obytné domy prízemné a byty    1,0    3,5    3,5    0    1,75
b) stavby poľnohosp. prvovýroby a skleníky    1,0    3,5    3,5    0    1,75
c) stavby rekr. a záhradkár-skych chát a domčekov na individ. rekreáciu

    3,0    3,5    10,50    0    8,40
Medzihorská
    3,0    3,5    10,50    0    10,50
Dielnice
    3,0    3,5    10,50    0    10,50
Žliabkova
    3,0    3,5    10,50    0    10,50
Bohúňová
    3,0
    3,5    10,50    0    10,50
Čížová
    3,0    3,5    10,50    0    12,60
Rajecké Teplice
d) samostatne stojace garáže a samost. stavby hrom. garáží      4,0    3,5    14,00    0    7,00
Samost. stojace
    4,0    3,5    14,00    0    8,40
Hrom. garáže
e) priemys. stavby a stavby slúžiace energeticke, dočasné stavby na staveniskách a stavby na ost. poľnohosp.
výrobu    5,0    3,5    17,50    0    10,50
f) stavby na ost. podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu    10,0    3,5    35,00    0   
30,00
g) ostatné stavby    3,00    3,5    10,50    0    5,25

Mesto Rajecké Teplice http://www.rajecke-teplice.sk/print.php?stranka=vzn&vzncislo=27&vz...

1 z 2 20. 6. 2017 16:58

http://www.print-driver.com/order?demolabel-en


1/ Základné sadzby dane sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách za každé ďalšie nadzemné podlažie o Sk 0,75

2/ Sadzby za každý m2 podlahovej plochy bytového a nebytového priestoru, slúžiaceho na podnikateľskú alebo
zárobkovú činnosť sa zvyšuje o Sk 5,-

3/ Správca dane poskytuje občanom Rajeckých Teplíc a Poluvsia úľavu vypočítanej dane:
a) na pozemky občanom sociálne odkázaným a občanom starším ako 70 rokov, ktoré slúžia výhradne na ich
osobnú potrebu
b) zo stavieb na bývanie vo vlastníctve sociálne odkázaných občanov, občanov starších ako 70 rokov, alebo
držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé
bývanie
    c) z garáží vo vlastníctve ZŤP občanov, občanov starších ako 70 rokov, držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S,
ktoré slúžia pre motorové vozidlo, používané na ich dopravu.

4/ Doklady, preukázajúce dôvody na poskytnutie daňovej úľavy, predloží daňovník správcovi dane do 31.
januára 1999, t. j. do termínu predloženia daňového priznania.

Čl.2
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Toto nariadenie bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva dňa _______ č. ______. Účinnosť
nadobúda 15. dňom po vyvesení na úradnej tabuli mesta Rajeckých Teplíc a Poluvsie, t. j. dňa _________.
Týmto strácajú platnosť všetky doterajšie nariadenia a predpisy, dotýkajúce sa predmetnej záležitosti.

RNDr. Peter Dobeš
                                primátor mesta
                                Rajecké Teplice

_____________________________________________________________________
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Článok je tlačený zo stránky www.rajecke-teplice.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL
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