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Čl. 1.
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch sa na svojom zasadnutí dňa 17. 12. 2015 uznieslo podľa § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a v podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov na vydaní tohto všeobecne
záväzného nariadenia č. 1/2016 Obce Bžany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Bžany č.
1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti zo dňa 05. 01 2015.
Čl. 2
V § 5 s názvom Sadzba dane sa mení znenie ods. 1 písm. d) nasledovne a ods. 3 písm. d)
nasledovne
1 Správca dane určuje pre pozemky na území obce Bžany k. ú. Bžany okrem sadzby určenej
podľa ods. 2/
tohto paragrafu ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,60 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy 0,60 %
a
v ods. 3 Správca dane určuje pre pozemky obce Bžany k. ú. Valkov okrem sadzby určenej
podľa ods. 4 tohto paragrafu ročnú sadzbu dane
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,60 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy 0,60 %
Čl.3
V § 6 s názvom Daň zo stavieb sa v od. 2 vypúšťa „ „ Pri viacpodlažných stavbách 0,033,-€ za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie“
V ods.3 §-u 6 písm. c) „ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu“ sa nahrádza slovami „ za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu“
Za § 12 sa vkladá § 13 s názvom
Prechodné ustanovenia v znení
1/ Nakoľko najvyššia sadzba dane zo stavieb bola správcom dane už od roku 2013 väčšia
ako 10-násobok najnižšej sadzby určenej v § 12 ods. 2 zákona 582/2004 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, obec Bžany zosúladí tento násobok najneskôr pri určení sadzieb dane zo stavieb na

zdaňovacie obdobie roku 2024, tak ako mu to určuje § 104 g ods. 3 zákona , pričom násobok
ustanovený správcom dane na príslušné zdaňovacie obdobie nesmie byť vyšší ako násobok
ustanovený správcom dane na zdaňovacie obdobie predchádzajúce tomuto zdaňovaciemu
obdobiu.
§ 13 sa označuje ako § 14 a
§ 14 ako § 15
Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia Obce Bžany č. 1/2015 o o miestnej dani
z nehnuteľnosti zostávajú nezmenené.
§ 15
Záverečné ustanovenia
Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Bžany dňa 17. 12. 2015
uznesením číslo 9/2015 a vyvesené na úradnej tabuli v Bžanoch dňa 17. 12. 2015.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016
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