Obec Čakany v súlade s ustanoveniami § 6, zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení n. p.
vydáva

Dodatok č. 5
k všeobecne záväznému nariadeniu číslo 7/2010
zo dňa 9.12. 2010
o miestnych daniach na území obce Čakany
1) Nové znenie je :
Časť II, Daň z nehnuteľnosti,
§ 2 - Daň z pozemkov
bod 7)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady vo výške 0,80% zo základu dane
trvalé trávnaté porasty vo výške 0,60 % zo základu dane
záhrady vo výške 0,60 % zo základu dane
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 0,60 % zo základu
dane
rybníky s chovom rýb a ostané hospodársky využívané vodné plochy vo výške
0,65 % zo základu dane
zastavené plochy a nádvoria vo výške 0,60% zo základu dane
stavebné pozemky vo výške 0,80 % zo základu dane
ostatné plochy okrem stavebných pozemkov vo výške 1,05 % zo základu
dane

§ 4 - Daň zo stavieb
bod 4)
a) za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu 0,073 €
b) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na administratívu 0,103 €
c) za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu 0,367 €
d) za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov na
0,283 €
e/ za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane
stavieb na administratívu 0,703 €
f) za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou 0,703 €
g) za ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až f/ 0,367 €

bod 5)
Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok za podlažie vo výške 0,086 €
za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
§ 5 - Daň z bytov
bod 4)
Správca dane na území celej obce Čakany určuje ročnú sadzbu dane z bytov
aj za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu vo výške 0,073 €
a nebytového priestoru v bytovom dome nasledovne:
a/ nebytové priestory neslúžiace na podnikanie ani na inú zárobkovú činnosť vo
výške 0,073 €
b/ nebytové priestory slúžiace ako garáž vo výške 0,283 €
c/ nebytové priestory slúžiace na podnikanie a inú zárobkovú činnosť vo
výške 0,703 €.
§ 8 - Daň za psa
bod 4)
Sadzba dane je 5 € za jedného psa za kalendárny rok.
§ 9 - Daň za užívanie verejného priestranstva
bod 5)
a) za krátkodobé umiestnenie zariadenia na predaj výrobkov a na poskytovanie
služieb, paušálny poplatok 4 €/deň
e) za jedno hlásenie v miestnom rozhlase 2 €
2) Ostatné ustanovenia VZN č.7/2010 sa nemenia.
3) Dodatok č. 5 bol zverejnený v čase od 28.11.2011 do 13.12.2011.
4) Dodatok č. 5 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Čakanoch dňa 13. 12. 201l
uznesením č. OZ/56/2011, vyhlásenie bolo vykonané zverejnením od 13. 12. 2011
do 31.12.2011 a nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

V Čakanoch, 13. 12. 2011
Lívia B u g á r o v á
starosta obce v. r.

