OBEC

KRAĽOVANY

027 51 Kraľovany č. 186
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Kraľovany

č. 2/2012 a č. 2/2017
O MIESTNYCH DANIACH
Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa:
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane):
Doručené pripomienky (počet): 0 doručené na rokovanie obecného zastupiteľstva a
zapracované
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa

pod č. uzn.:

Počet prítomných poslancov OZ celkom:
Hlasovalo za prijatie VZN:
Proti prijatiu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Kraľovany dňa:
VZN zvesené z úradnej tabule obce Kraľovany dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

01.01.2019

Ing. Miloš H a d
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Kraľovanoch na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Kraľovany
č. 2/2012 a č. 2/2017 o miestnych daniach a

Všeobecne záväzné nariadenie sa mení od 01.01.2019 takto:
- v časti III.
Daň zo stavieb § 6 sadzby dane v ods. č. 1 sa starý text ruší a nahrádza sa
novým textom:
a) 0,16 EUR za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu
b) 0,16 EUR za stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) 0,16 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
g) 0,16 EUR za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
- v časti IV.
Daň z bytov § 7 sadzby dane sa starý text ruší a nahrádza sa novým textom:
a) 0,16 EUR byty a nebytové priestory
b) 0,16 nebytové priestory slúžiace ako garáž

Ing. Miloš H a d
starosta obce

