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   POPIS ČINNOSTÍ

              Týmto doplnkom sa menia sadzby dane zo stavieb podľa VZN č. 1/2008 
o dani z nehnuteľností pre mesto Púchov v nasledovných častiach takto:

5.2.  D a ň   z o   s t a v i e b

5.2.1. Ročná sadzba dane u stavieb sa určuje:

- za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby 
na 4,22 Sk/m2
           0,140 EUR/m2

Upravená  ročná  sadzba  dane  sa  zvyšuje  pri  viacpodlažných  stavbách  o 
príplatok 2,52 Sk (0,083 EUR) za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného 
podlažia.

   
Za nadzemné podlažie sa počíta obytná plocha bez ohľadu na skutočnosť, 

akú časť zastavanej plochy predstavuje.      

5.2.2. Ročná sadzba dane u stavieb sa určuje:

- za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 
rekreáciu    na 13,02 Sk/m2   

0,432 EUR/m2

Upravená  ročná  sadzba  dane  sa  zvyšuje  pri  viacpodlažných  stavbách  o 
príplatok 2,52 Sk (0,083 EUR) za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného 
podlažia.

5.2.3. Ročná sadzba dane u stavieb sa určuje:

- za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží 
a stavby určené alebo používané na garážovanie postavené mimo bytových domov 

      na 20,02 Sk/m2
           0,664 EUR/m2

Upravená  ročná  sadzba  dane  sa  zvyšuje  pri  viacpodlažných  stavbách  o 
príplatok 2,52 Sk (0,083 EUR) za každé ďalšie  podlažie okrem prvého nadzemného 
podlažia.

5.2.4. Ročná sadzba dane u stavieb sa určuje:
-  za  stavby  na  pôdohospodársku  produkciu,  skleníky,  stavby  pre  vodné 
hospodárstvo,  stavby  využívané  na  skladovanie  vlastnej  pôdohospodárskej 
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
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a/ v katastri Púchov v záhradkárskych osadách a v častiach mesta tvorených ulicami 
Riečna, Hrabovská, Svätoplukova, Komenského, Zábreh, Pod Zábrehom, Potôčky, 
Royova,  F.  Urbánka,  Nábrežie  slobody,  Pod  Lachovcom,  Kuzmányho,  J.  Kráľa, 
Sládkovičova, Podjavorinskej, Za cintorínom, Hoštínska a Vodárska a v katastroch 
Horné Kočkovce, Nosice, Vieska - Bezdedov, Hoština a Ihrište

na 10,02 Sk/m2
 0,332 EUR/m2

b/ v katastri Púchov okrem častí mesta tvorených ulicami podľa písmena a/
  na 20,02 Sk/m2

           0,664 EUR/m2

Upravená  ročná  sadzba  dane  sa  zvyšuje  pri  viacpodlažných  stavbách  o 
príplatok 2,52 Sk (0,083 EUR) za každé ďalšie  podlažie okrem prvého nadzemného 
podlažia.

5.2.5. Ročná sadzba dane u stavieb sa určuje:
-  za  priemyselné  stavby,  stavby  slúžiace  energetike,  stavebníctvu,  stavby 
využívané  na  skladovanie  vlastnej  produkcie  vrátane  stavieb  na  vlastnú 
administratívu 
a/ v katastri Horné Kočkovce v časti mesta tvorenej Ulicou Terézie Vansovej, ktorá je 
priemyselným  areálom podľa  územného  plánu  mesta,  a v katastri  Púchov  v časti 
mesta  tvorenej  Ulicou  1.mája,  ktorá  je  areálom  podnikateľských  aktivít  podľa 
územného plánu mesta 

na       168,08 Sk/m2
            5,579 EUR/m2

b/ v katastri Púchov v časti mesta tvorenej Ulicou Streženická cesta, ktorá je areálom 
podnikateľských aktivít podľa územného plánu mesta 

na     128,02 Sk/m2
            4,249 EUR/m2
 

c/  v katastri  Púchov v časti  mesta tvorenej  ulicami Vsetínska cesta,  Komenského, 
Svätoplukova,  a v katastri  Horné  Kočkovce  v časti  mesta  tvorenej  Trenčianskou 
ulicou, ktoré sú areálmi podnikateľských aktivít podľa územného plánu mesta, a na 
území  katastra  Púchov  a Horné  Kočkovce  okrem  častí  mesta  tvorených  ulicami 
podľa písmen a/ a b/ tohto odstavca, ako aj v katastroch Nosice, Vieska- Bezdedov, 
Ihrište a Hoština 

na     93,03 Sk/m2
   3,088 EUR/m2

Upravená ročná sadzba dane sa zvyšuje  pri  viacpodlažných stavbách o príplatok 
10,-- Sk (0,331 EUR) za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
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5.2.6. Ročná sadzba dane u stavieb sa určuje:
- za stavby  na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 
a/  v katastri  Púchov  v častiach  mesta  tvorených  ulicami  Okružná,  Mudroňova, 
Nimnická cesta a 1.mája 

na   133,02 Sk/m2
            4,415 EUR/m2

b/ v katastri  Púchov okrem častí  mesta tvorených ulicami podľa písmena a/ tohto 
odstavca,  a v katastroch  Horné  Kočkovce,  Nosice,  Vieska-  Bezdedov,  Ihrište 
a Hoština 

na         93,03 Sk/m2
  3,088 EUR/m2

Upravená ročná sadzba dane sa zvyšuje  pri  viacpodlažných stavbách o príplatok 
10,-- Sk (0,331 EUR) za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

5.2.7. Ročná sadzba dane u stavieb sa určuje:

- za ostatné stavby  na    93,03 Sk/m2
   3,088 EUR/m2

Upravená ročná sadzba dane sa zvyšuje  pri  viacpodlažných stavbách o príplatok 
10,-- Sk (0,331 EUR) za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

5.3.   D a ň   z   b y t o v 

5.3.1. Ročná sadzba dane u bytov sa určuje:
- za     byty    na     4,22 Sk/m2

               0,140 EUR/m2

5.3.2. Ročná sadzba dane u nebytových priestorov v bytovom dome sa určuje:
- za nebyt.priestory - garáže  na           20,02 Sk/m2

               0,664 EUR/m2

- za ostatné nebytové priestory na           89,03 Sk/m2
    2,955 EUR/m2

Dôvodová správa

Dôvodom vydania Doplnku č. 1 k VZN č. 1/2008 o dani z nehnuteľnosti pre 
mesto  Púchov  je  aktualizácia  sadzieb  dane  za  jednotlivé  druhy  stavieb  so 
zohľadnením prepočtu a zaokrúhľovania na menu EUR. 
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