OBEC RAJČANY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2021,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o miestnych
daniach na území obce Rajčany
Návrh VZN:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

24.11.2021

- zverejnený na internetovej stránke obce dňa:

24.11.2021

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (vrátane):

09.12.2021

Doručené pripomienky (počet):

0

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Rajčanoch dňa pod č.:

213/XII/2021

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Rajčany dňa:

14.12.2021

VZN zvesené z úradnej tabule obce Rajčany dňa:

14.12.2021

VZN nadobúda účinnosť dňom:

01.01.2022

Obec Rajčany v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č.
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov ako správca dane vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rajčany
č. 2/2021,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019
o miestnych daniach
Všeobecne záväzné nariadenie sa mení takto:
ČASŤ 2
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Čl. 4
Sadzby dane zo stavieb
1. Ročná sadzba dane za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je:
a) 0,080 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
Čl. 5
Sadzba dane z bytov a z nebytových priestorov
Ročná sadzba dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového
priestoru je:
a) 0,080 € za byty,
b) 0,080 € za nebytové priestory.
Ostatné ustanovenia zostávajú v pôvodnom znení.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019
o miestnych daniach bolo prerokované a schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Rajčanoch dňa Uznesením č. 213/XII/2021.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022.

____________________
Mária Švecová
starostka

