Mestské zastupiteľstvo v Žiline v zmysle § 6 ods. 1 Zákona SNR Č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 317/92 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné
NARIADENIE
mesta Žiliny o sadzbách a úľavách na dani z nehnuteľností na rok 1997

č. 10/1996

§ 5-6

Základ dane - sadzba dane z pozemkov

Predmet dane:

Základ dane:

Sadzba dane:

a)    orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady

je priemerná cena z pozemkov za 1 m2 stanovená podľa vyhl. MF SR č. 58/93 Z.z. podľa k. ú. vynásobená skutočnou výmerou

0,75% zo základu dane

b)    trvalé trávnaté porasty (lúky a pasienky)

je priemerná cena z pozemkov za 1 m2 stanovená podľa vyhl. MF SR č. 58/93 Z.z. podľa k. ú. vynásobená skutočnou výmerou

0,25% zo základu dane

c)    záhrady

celk. výmera pozemkov v m2

0,20 Sk/m2 x 3.5 koef.

d)    lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske a ochranné les

celková výmera pozemku vynásob. 3 Sk/m2

0,25% zo základu dane

e)    rybníky s chovom rýb a ost. hosp. využ. vodné plochy

celková výmera plochy vynásobená 3 Sk/rn2

0,25% zo základu dane

f)     zastavané plochy a nádvoria

vynásob, celkovej výmery pozemku

0,20 Sk/m2 x 3.5 koef.

g)    stavebné pozemky

vynásob, celkovej výmery pozemku

2 Sk/m2 x 3.5 koef.

ostatné plochy
(dvor a podobne)

vynásob, celkovej výmery pozemku

0,20 Sk/m2 x 3.5 koef.
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	Ročná sadzba dane pozemkov § 3 ods. l písm. c/, f/ ,g/ a h/ sa násobí pre právnické a fyzické osoby koeficientom 3,5.
	Pre určenie ceny a výmery pozemkov je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.
	Mesto Žilina pre výpočet základu dane z pozemkov stanovuje priemernú cenu pôdy za 1 m2 podľa MF SR č. 58/93 Z.z. v znení neskorších zmien z plôch bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek nachádzajúcich sa v katastri mesta a pričlenených častiach mesta nasledovne:

	z ornej pôdy a ovocných sadov 3,33 Sk/m2

z ostatných trvalých tráv. porastov 2,50 Sk/m2

§ 10-11 

Základ dane - sadzba dane zo stavieb

Základom dane zo stavieb je celková výmera zastavaných plôch v m2 dani podliehajúcich a to podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia vo výmere zastavaných plôch sa neprihliada, okrem prípadov podľa § 2  ods. 2 zák. č. 317/92 Zb. v znení neskorších zmien. 
	Základná ročná sadzba dane je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:

	za stavby na bývanie a za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby v k.ú Žilina a v pričlenených Častiach mesta .......................................................................................... 0,50 Sk/m2
	1. za stavby poľnohospodárskej prvovýroby, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej výroby s výnimkou stavieb na ostatné skladovanie a administratívu ............. 0.50 Sk/m2

2. stavby pre lesné a vodné hospodárstvo, včítane zariadení pre JK ochranu pred povodňami s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu .................................................................. 2.00 Sk/m2
	stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu ........................................................... 4,50 Sk/m2
	za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo obytných domov .................................................... 6.00 Sk/m2
	1. za stavby priemyselné a stavby    slúžiace energetike,  stavby slúžiace stavebníctvu, vrátane stavieb tvoriacich súbor stavieb s výnimkou na skladovanie a admin. ................................ 10.00 Sk/m2

2. za stavby na ostatnú poľnohospodársku výrobu, vrátane stavieb tvoriacich súbor stavieb, s výnimkou stavieb na skladovanie administratívu ............................................................ 5.00 Sk/m2
	za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu pri administratívnych budovách, ktoré slúžia aj na iné účely sa uplatní táto sadzba dane, ak sa budova využíva prevažne na admin. účely ................................. 25.00 Sk/m2

za ostatné stavby ............................................................ 6.00 Sk/m2
	Základné sadzby dane podľa ods. l sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách o 0.75 Sk/m2 za každé ďalšie nadzemné podlažie.

Sadzba určená podľa odst. l písm. a/ až g/ prípadne zvýšená podľa odst. 2 sa v meste a priľahlých obciach násobí koeficientom 3.5 .
	Daň vypočítaná podľa § 10 a podľa odsekov 1 až 4 sa zvýši najviac o 10 ,-Sk za každý m2 podlahovej plochy v bytovom dome používanom na podnikateľskú a zárobkovú činnosť:
	bytov, nebytových priestorov a garáží v stavbách na bývanie,
	 stavieb rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
	samostatne stojacich garáži, stavieb hromadných garáží a stavieb určených alebo používaných na tieto účely, ktoré sú postavené mimo stavieb na bývanie, slúžiacej na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť alebo skladovanie, administratívu alebo na prenájom s výnimkou poľnohospodárskej prvovýroby.

	Pri stavbách uvedených v ods. 1 písm. b/, e/, f/, ktoré slúžia na viaceré účely sa použije sadzba dane, ktorá zodpovedá podnikateľskej činnosti vykonávanej na prevažnej časti podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.


§ 12 

Daňové úľavy

Správca dane poskytne po individuálnom posúdení daňovú úľavu na :
	Pozemky - podľa zák. Č. 317/93 Z.z. v znení neskorších predpisov v § 12 ods. 1 môže poskytnúť daňovú úľavu zníženú až o 50% zo základu dane. Daňovú úľavu poskytne len na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy, rozhodnutím, ktorého bolo hospodárske využívanie pozemku obmedzené . Správca dane môže podľa miestnych podmienok poskytnúť daňovú úľavu na pozemky, ktorých vlastníkmi sú sociálne odkázaní občania alebo občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu. Správca dane môže podľa miestnych podmienok poskytnúť daňovú úľavu na pozemky s výnimkou pozemkov v zastavanej časti obce, až na 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom začali vykonávať a aj vykonávajú samostatne hospodáriaci roľníci poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť.

Stavby obytných domov:
	v ktorých bol zmenený systém vykurovania z pevných palív na plyn alebo elektrickú energiu znížením o 50% zo základu dane v roku, kedy došlo k tejto zmene a v ďalších piatich rokoch,

v ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie (vydaním stavebného povolenia príslušným stavebným úradom) znížením o 50% základu dane,
	vo vlastníctve sociálne odkázaných občanov bývajúcich samostatne resp. s nezaopatrenými deťmi a občanov starších ako 70 rokov. Žiadateľ o úľavu doloží doporučenie tunajšieho Mestského úradu -sociálneho oddelenia, na základe ktorého sa môže daň zo stavieb znížiť až o 50% zo základu dane. Návrh na daňovú úľavu je potrebné každoročne obnoviť,
	v ktorom trvalé býva samostatne vlastník, držiteľ preukazu ZŤP a ZŤP/S alebo manželia, z ktorých jeden je držiteľom tohto preukazu. Mesačný príjem na samostatne bývajúcu osobu nesmie presiahnuť čiastku 3.000,-Sk a u dvojice 4.500,- Sk. Základ dane zo stavieb znížením o 30% pre rok 1997. Žiadateľ predloží potvrdenie o všetkých príjmoch bývajúcich osôb,
	ktorých vlastníkmi sú samostatne bývajúci čiastočne alebo úplne bezvládni občania, zníži sa daň zo stavieb do 50% zo základu dane na príslušný rok.
	Správca dane z nehnuteľností poskytne daňovú úľavu počas stavebnej uzávery mestskej časti Mojšová Lúčka a časť Hruštiny (podľa zoznamu výboru MZ 21 domov) 50% zo základu dane z nehnuteľností.

Súbeh daňových úľav sa poskytuje občanovi do výšky 50% zo základu dane. 
Ak žiadateľ o daňovú  úľavu  podľa  predchádzajúcich  ods.  2 až  3 vykonáva zárobkovú a podnikateľskú činnosť alebo prenájom, nemá nárok na daňovú úľavu.
	Doklady preukazujúce dôvody na poskytnutie úľavy predloží daňovník správcovi dane do 31. januára príslušného roka. (U samostatne bývajúcich občanov nad 70 rokov doložiť čestným prehlásením.)
	Každú zmenu, ktorá má vplyv na poskytnutú daňovú úľavu je povinný daňovník oznámiť správcovi dane.

§ 22

Záverečné ustanovenia

Daň podľa tohto nariadenia sa vyrubí na rok I997.
Konanie vo veciach dane z nehnuteľností upravuje zákon SNR č. 511/92 Zb. v znení neskorších zmien.
Ruší sa časť všeobecného záväzného nariadenia č. 8/95 o dani z nehnuteľnosti § 10, § 11, § 12 a §22 platného v roku 1996.

Nariadenie bolo schválené v mestskom zastupiteľstve dňa 12. 12. 1996. Nadobúda účinnosť 15. dňom po vyvesení na úradnej tabuli mesta t.j. 1.1.1997 a platí pre celé územie mesta Žilina

Ing. Miroslav Adámek v.r					Ing. Ján Slota v.r. 
prednosta mestského úradu					primátor mesta Žilina


