OBEC

HLADOVKA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE
č. 5/2016,
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2015 o podmienkach
určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Hladovka

V Hladovke, dňa: 12.12.2016

PhDr. Marián Brnušák
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Hladovke, podľa §4 ods.3 písm. h) a §6 ods.1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v spojení so zákonom
NR SR č.582/2004 Zbierky zákonov o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

vydáva pre obec Hladovka toto všeobecne záväzné nariadenie, ktoré
PRVÁ ČASŤ
Zmena
Článok III v časti „sadzba dane“ sa nahrádza novým znením:

(1) Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25%, pokiaľ toto nariadenie neupravuje inak.
(2) Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v Článku III ods. 1 tohto všeobecne
záväzného nariadenia sa v obci Hladovka znižuje na:
- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy na 0,10 % podľa platných predpisov
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (napr. znalecký posudok). V prípade
nepredloženia znaleckého posudku na všeobecnú hodnotu pozemku je hodnota
lesného pozemku stanovená na 0,30 €/m2. Ustanovená hodnota pozemku podľa
tohto odseku sa použije len v tom prípade, ak daňovník nepreukáže hodnotu
znaleckým posudkom.
- Znalecký posudok ma platnosť 10 rokov od vystavenia, u lesných pozemkoch
najviac do ukončenia príslušného decénia zahrnutého do programu starostlivosti
o les, počas platnosti, ktorého bol posudok vyhotovený.
DRUHÁ ČASŤ
Záverečné ustanovenia
(1) Toto nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 09.12.2016 uznesením číslo
87/2016 a vstupuje do platnosti a účinnosti dňa 01.01.2017.
(2) VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa: 16.11.2016
(3) VZN bolo zvesené z úradnej tabule obce a webového sídla obce dňa: 08.12.2016

V Hladovke 01.01.2016

PhDr. Marián Brnušák
starosta obce

