Návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach
Úvodné ustanovenie
Obec Beckov na základe § 6 ods.1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva tento
Doplnok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Beckov č. 2/2012 o miestnych daniach
Predmet doplnku
Všeobecne záväzné nariadenie obce Beckov o miestnych daniach sa mení a dopĺňa takto:
Článok 3

Daň z pozemkov
5.) V súlade s ust. § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane určuje ročnú sadzbu
dane z pozemkov na území obce Beckov pre všetky druhy pozemkov v členení podľa § 6
ods.1 sa mení z 0,60 % na 0,642%.
Článok 4

Daň zo stavieb
5.) Správca dane určuje v súlade s ust.§ 12 ods.2 zákona o miestnych daniach ročnú sadzbu
dane zo stavieb v obci Beckov za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne :
a) mení sa z 0,128 €/m2 na 0,256 €/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) mení sa z 0,149 €/m2 na 0,256 €/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, stavby
pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) mení sa z 1,125 €/m2 na 1,204 €/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát
a domčekov na individuálnu rekreáciu
d) mení sa z 0,357 €/m2 na 0,382 €/m2 za samostatne stojace garáže a samostatné stavby
hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo
bytových domov
e) mení sa z 0,597 €/m2 na 0,639 €/m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,
stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) mení sa z 1.194 €/m2 na 1,278€/m2 za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou, okrem stavieb nachádzajúcich sa na pozemkoch, ktoré tvoria týmto VZN
stanovenú jednotlivú časť obce ( zoznam parciel tvorí prílohu č. 1 tohto VZN)
mení sa z 2,388 €/ m2 na 2,555€/m2 za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou, nachádzajúcich sa na pozemkoch, ktoré tvoria jednotlivú časť obce prílohu
č. 1 tohto VZN.

g) mení sa z 0,537 €/m2 na 0,575 €/m2 za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)
6.) Správca dane určuje v súlade s § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach pri viacpodlažných
stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie sa mení z 0,04 € na 0,043€ za každé
ďalšie nadzemné a podzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Článok 5

Daň z bytov
4.) V súlade s § 16 ods.2 určuje správca dane ročnú sadzbu dane z bytov v obci Beckov za
každý aj začatý m2 podlahovej plochy nasledovne :
a) mení sa z 0,143 €/m2 na 0,285 €/m2 za byty v bytovom dome
b) mení sa z 0,143 €/m2 na 0,285 €/m2 za nebytové priestory v bytovom dome
c) mení sa z 1,194 €/m2 na 1,277 €/m2 za nebytové priestory v bytovom dome, ktoré sa
využívajú na podnikateľskú činnosť alebo inú zárobkovú činnosť
Článok 6

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľnosti
3.) V súlade s § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach správca dane ustanovuje, že poskytuje
zníženie dane zo stavieb a zníženie dane z bytov:
Dopĺňa sa:
h.) Občanovi, ktorý preukáže že poberá dávky v hmotnej núdzi a ktorý písomne požiada
správcu dane o zníženie. Jeho nárok na maximálnu výšku zľavy 50% schváli Obecné
zastupiteľstvo.
Článok 7

DAŇ ZA PSA
2.) Obec Beckov ako správca dane v súlade s § 25 zákona o miestnych daniach určuje ročnú
sadzbu dane za 1 psa sa mení z 4,00 € na 8,00 €.
Článok 13

Splatnosť a platenie dane v splátkach
3.) Daň (splátky dane) je možné zaplatiť
a) bezhotovostne na príslušný účet správcu dane uvedený v rozhodnutí
- prevodom z účtu
- dopĺňa sa: platobným terminálom v užívaní správcu dane, ktorým je obec, na túto platbu
je zamestnanec správcu dane povinný vydať doklad o úhrade prostredníctvom terminálu

