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N á v r h   u z n e s e n i a


Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje

stanovisko MČ B-NM k Návrhu VZN hl. m. SR BA o dani z nehnuteľnosti


a/ bez pripomienok

b/ s pripomienkami


































Stanovisko MČ BNM k Návrhu VZN hl. m. SR BA o dani z nehnuteľnosti


Návrh VZN je v súlade s platným znením zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Sadzby dane z nehnuteľností  sa v predkladanom návrhu VZN  nemenia.  Nenavrhuje sa ani úprava rozsahu možností zníženia dane alebo oslobodenia od dane. 


V návrhu sú však nepresnosti, ktoré navrhujeme odstrániť. 

V časti Dôvodová správa 

A. V š e o b e c n á   č a s ť

V ods. 3, riadok 5 namiesto slova „texte“ má byť „textu“ , v ods. 7 , v bode 2. má byť text: “jedna právnická osoba s postavením nadácie podľa zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách požaduje oslobodiť od dane za stavbu, ktorú prenajíma“.
Na strane 2 v bode K 1. - riadok 1 má byť „§ 17 ods. 3 písm. b)“ , v bode K 2. - riadok 1 má byť „§ 17 ods. 3 písm. a) „ v bode K 4 – riadok 1 má byť „ § 17 ods. 2 písm.d).

B. O s o b i t n á   č a s ť
Na str. 3 v ods. K § 10, v treťom riadku má byť „v znení účinnom od 1. 12. 2012“ a v piatom riadku a v siedmom riadku  má byť „ § 98a“.  


