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   POPIS ČINNOSTÍ

              Týmto doplnkom sa nahrádzajú body 5.2.6. a 5.2.7. vo VZN č. 1/2008 o dani 
z nehnuteľností pre mesto Púchov nasledovne:

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 Župné námestie a Höenningovo námestie

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

b/  v katastri  Púchov  v častiach  mesta  tvorených  ulicami  Okružná,  Mudroňova, 
Nimnická cesta a 1.mája 

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

c/ v katastri Púchov okrem častí mesta tvorených ulicami podľa písmena a/ a b/ 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

a/ v katastri Púchov v častiach mesta Župné námestie a Höenningovo námestie

na       168,08 Sk/m2
            5,579 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.
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Dôvodová správa

Dôvodom vydania Doplnku č. 2 k VZN č. 1/2008 o dani z nehnuteľnosti pre 
mesto Púchov je vznik nových námestí a ich doplnenie do špecifikácie sadzieb dane 
zo stavieb.
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