OBEC KRASKOVO
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2017
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Kraskovo, ktorým sa mení VZN č. 3/2016

Obecným zastupiteľstvom v Kraskove schválené všeobecne záväzné nariadenie zverejnené v zmysle §
6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

27.11.2017
27.11.2017
27.11.2017
6.12.2017

Pripomienky zasielať:
Písomne na adresu Obecný úrad Kraskovo č. 67,
980 26 Lukovištia
Elektronicky na: kraskovo.obec@gmail.com
Ústne do zápisnice na Obecnom úrade Kraskovo
Počet doručených pripomienok:

pripomienky k návrhu VZN č. 1/2017 neboli

Návrh zverejnený na internetovej stránke obce dňa:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uskutočnené dňa:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené
poslancom dňa:
Schválené na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

14.12.2017
15.12.2017
1.1.2018

za obec:
Zdena Očovayová
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo obce Kraskovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
Neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2017
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady na území obce Kraskovo,
ktorým sa mení VZN č. 3/2016

Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa mení Prvá časť § 3, § 4, § 5 a Druhá časť § 26, § 33
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Daň z pozemkov
§3
Sadzba dane
1/ Správca dane určuje pre pozemky na území obce Kraskovo ročnú sadzbu dane z pozemkov
nasledovne:

Písmeno
a)
b)
c)
d)
e)

Predmet dane

Sadzba pozemku

Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne
porasty
záhrady

0,50%

Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

0,50%

Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané plochy
Stavebné pozemky, ostatné plochy okrem stavebných
plôch

0,50%

0,50%

0,50%

Daň zo stavieb
§4
Sadzba dane
1/ Správca dane určuje pre stavby na území obce Kraskovo ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy:

Písmeno
a
b

Predmet dane

sadzby stavieb

Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, pre
vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu

0,05 €
0,10 €

Daň z bytov
§5
Sadzba dane
1/ Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov na území obce Kraskovo za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:

Písmeno

Predmet dane

Hodnota pozemku

a

Za byt

0,05 €

b

Za nebytový priestor

0,05 €

MIESTNY POPLATOK
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 26
Miestny poplatok za komunálne odpady
Sadzba poplatku
1)
2)
3)

Sadzba poplatku pre osobu s trvalým alebo prechodným pobytom v obci je 0,0411 € za osobu
a kalendárny deň t.j. 0,0411x365 dní
Sadzba poplatok pre osobu s trvalým alebo prechodným pobytom v obci po dovŕšení veku 70
rokov je 0,0357 € za osobu a kalendárny deň t.j. 0,0357x365 dní
Sadzba poplatku pre osobu, ktorá v obci užíva rodinný dom alebo chatu na rekreačné účely je
0,0274 € za osobu a kalendárny deň t.j. 0,0274x365 dní

§ 33
Záverečné ustanovenia
1)
2)

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Kraskove
dňa 14.12.2017, uznesením č. 45-b/2017
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2018

Zdena Očovayová
starostka obce Kraskovo

