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                 N   Á   V   R   H
                     

Obecné  zastupiteľstvo  v Hornej  Strehovej   na   základe  §  6  zák.  SNR  č.  369/1990  Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č.  582/2004  Z. z.  o miestnych daniach   a

 miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady    v  y  d  á  v  a   

pre   územie  obce  Horná Strehová   tento

D O D A T O K     číslo  2.   

k   VZN     č.    1/2014  o miestnych  daniach

na   území   obce   Horná  Strehová
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(1)  Tento dodatok k  všeobecne  záväznému  nariadeniu (ďalej len „VZN“)  mení  VZN  číslo

1/2014  zo dňa 11.11.2014 v znení dotatku č. 1  nasledovne:

§ 3 – daň z pozemkov

odsek  4 – všeobecná ročná sadzba:

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,                                       0,60% zo  základu dane,

    trvalé trávne porasty  

b/ záhrady    0,45% zo základu dane

c/ zastavané plochy 0,45% zo základu dane

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,45% zo základu dane

e/ stavebné pozemky 0,45% zo základu dane         

§ 5 - daň z bytov

odsek 4 – ročná sadzba dane z bytov:                                                         0,066 €  za každý aj začatý m2

zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru.

(1) Na  tomto dodatku číslo 2.  k VZN č. 1/2014  obce Horná Strehová sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Hornej   Strehovej   dňa    10.  decembra 2019, uznesením číslo 45/2019.

(2) Dňom účinnosti tohto dodatku č. 2. k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach sa ruší dodatok č.
1. zo dňa  15.12.2015 k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach.

(3)  Dňom   účinnosti  tohto  dodatku  č.  2.  k  VZN  č.  1/2014  o  miestnych  daniach  sa  mení
Všeobecne  záväzné nariadenie obce  Horná Strehová   č. 1/2014  zo dňa  11.11.2014 o  miestnych
daniach na území obce Horná Strehová iba v týchto  bodoch, ostatné body zostávajú nezmenené.

(4) Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Hornej Strehovej.

(5) Tento dodatok k VZN nadobúda účinnosť dňom  01. januára  2020

V Hornej Strehovej  dňa,   11. decembra 2019

.......................................

   Jana   Kukučková 
                                                                                                          starostka obce
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