OBEC OLEŠNÁ

Obecné zastupiteľstvo obce Olešná v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Olešná tento

Dodatok č. 3/2018 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná
o daní z nehnuteľností č. 10/2015

Návrh Dodatku č. 3/2018: Vyvesený dňa: 19.11.2018

Zvesený dňa : 05.12.2018

Schválený Dodatok č. 3/2018 na zverejnenie Obecným zastupiteľstvom v Olešnej dňa: 05.12.2018
č. uznesenia: 265/2018

Schválený Dodatok č. 3/2018: Vyvesený dňa: 11.12.2018 Zvesený dňa : ...........................
Účinnosť Dodatku č. 3/2018 dňom : 01.01.2019
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Daň zo stavieb
§4
Sadzba dane
1. písmeno e) a f) sa mení nasledovne:
e) 0,520 € za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu
f) 1,091 € za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
2. odsek 2 znie:
Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,03 €/každý m² za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

v.r. Štefan Cudrák
starosta obce
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Výpis Uznesenia číslo 265/2018
Z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná zo dňa 05.12.2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
s ch v a ľ u j e
Dodatok č.3/2018 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná o daní z nehnuteľností
č. 10/2015 v predloženom znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.
Hlasovanie poslancov:
Za:

9

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomný:

-

Ing. A. Dočár, Ing. P. Duraj, M. Fojtík, Š. Fujak,
Mgr. J. Papíková, Mgr. M. Perďochová, PhDr. K.
Prengelová, PhD., T. Škulaviková, R. Vyrobík

V Olešnej, dňa: 07.12.2018
v. r.

Štefan Cudrák
starosta obce

