Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli v Meste Nová Dubnica dňa: 20. 10. 2015
VZN zverejnené na úradnej tabuli v Meste Nová Dubnica dňa: 10. 11. 2015
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01. 01. 2016

Mesto Nová Dubnica na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov

v y d á v a pre

územie Mesta Nová Dubnica

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Dubnica
č. 9/2015
o miestnych daniach na území Mesta Nová Dubnica
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN ) upravuje podmienky určovania a vyberania
miestnych daní, vznik a zánik daňovej povinnosti , prípadné úľavy a oslobodenie od miestnych
daní.
2.

Na území mesta sa vyberajú tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje

3.

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v ods. 2 písm. a), b), e) a f) tohto článku je
kalendárny rok.
Článok 2
Daň z nehnuteľností

1.

Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.
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Článok 3
Daň z pozemkov
1. Základom dane z pozemkov je hodnota pôdy/pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m² a hodnoty pôdy / pozemku za 1 m².
2. Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane, pričom základ dane je
určený zákonom.
3. Hodnota ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov a trvalých trávnatých porastov je v zmysle
zákona nasledovná :
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty (ďalej TTP )
Nová Dubnica
0,5321 €/m2 orná pôda
0,0969 €/m2 TTP
Malý Kolačín
0,1467 €/m2 orná pôda
0,0245 €/m2 TTP
Veľký Kolačín
0,3488 €/m2 orná pôda
0,0265 €/m2 TTP
b) záhrady
2,65 €/m2
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
2,65 €/m2
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom 0,13 €/m2
rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
e) stavebné pozemky
26,55 €/m2
4. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre územie Mesta Nová Dubnica a m. č.
Kolačín vo výške :
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
0,75 %
b) záhrady
0,75 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,75 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy , rybníky
0,80 %
s chovom rýb, a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
e) stavebné pozemky
1,00 %
5. Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov :
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa, a II. stupňa,
c) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov,
geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy komunikačného vedenia
a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy
pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
d) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
e) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
f) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
Článok 4
Daň zo stavieb
1. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m².
2. Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb. Ak ide
o viacpodlažnú stavbu daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane
zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie.
3. Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo
podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótmi.
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4. Správca dane určuje na území Mesta Nová Dubnica a m.č. Kolačín ročné sadzby dane zo stavieb
vo výške :
a) 0,250 €/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,250 €/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,350 €/m2 chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,500 €/m2 za samostatne stojace garáže
e) 0,500 €/m2 za stavby hromadných garáží
f) 0,500 €/m2 za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
g) 2,500 €/m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
h) 2,500 €/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
i) 2,500 €/m2 za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
5. Pri viacpodlažných stavbách v písm. a), c), g) h), i) správca dane určuje príplatok za podlažie
0,050 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
6. Na zaradenie stavby je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
7. Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb:
stavby slúžiace školám, školským zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu
a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej
pomoci a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia.
Článok 5
Daň z bytov
1.

Správca dane na území Mesta Nová Dubnica a m. č. Kolačín určuje ročnú sadzbu dane z bytov
za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške:
a) 0,250 €/m2 za byty
b) 2,500 €/m2 za nebytové priestory v bytovom dome, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú
zárobkovú činnosť
c) 0,350 €/m2 za nebytové priestory v bytovom dome, ktoré neslúžia na podnikanie a inú
zárobkovú činnosť.

2.

Správca dane oslobodzuje od dane z bytov :
byty alebo ich časti, ktoré slúžia na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou
pracovnou schopnosťou, byty alebo ich časti užívané právnickými osobami a fyzickými osobami
na poskytovanie sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb.
Článok 6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

1. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb:
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a) z garáží vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých osôb
(u manželov tiež v bezpodielovom
spoluvlastníctve), vo výške 20 % z daňovej povinnosti, ktorí sú držiteľmi preukazov fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom a slúžia pre motorové vozidlá, používané na ich dopravu,
b) z rodinných domov a bytov, ktoré slúžia na trvalé bývanie vo výške 20 % z daňovej
povinnosti
- pre občanov starších ako 70 rokov
- pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
- pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
2. Zníženie dane bude poskytnuté po predložení dokladu – preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
so sprievodcom do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
3. V prípade, že daňovník má už uplatnené zníženie dane z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia
obdobia a nedošlo u neho k žiadnej zmene, nemusí opätovne žiadať o jej zníženie.
Článok 7
Daň za psa
1. Predmetom dane za psa je pes
právnickou osobou.

starší ako 6 mesiacov

chovaný fyzickou

osobou alebo

2. Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom.
3.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

4.

Základom dane je počet psov.

5.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal
byť predmetom dane.

6.

Sadzba dane za jedného chovaného psa :
- 30,00 € ročne za psa chovaného v obytnom dome v Novej Dubnici,
- 15,00 € ročne za psa chovaného v rodinnom dome, chovateľskej osade, vo firme,
osamelým dôchodcom žijúcim v obytnom dome v Novej Dubnici a v Kolačíne.
- 5,00 € ročne za psa chovaného vlastníkom – osamelým dôchodcom a držiteľom
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
v rodinnom dome, chovateľskej osade v Novej Dubnici a v Kolačíne.

7.

Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
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8.

Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti:
a) potvrdením veterinára o utratení psa,
b) kúpna, darovacia zmluva,
c) čestné prehlásenie.

9.

Spôsob vyberania dane:
a) v hotovosti do pokladne mestského úradu,
b) bezhotovostným prevodom na účet mesta.
Článok 8
Daň za užívanie verejného priestranstva

1.

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva
– užívanie kratšie ako 1 rok. Užívanie 1 rok a viac mesto rieši prenájmom v zmysle Zásad
hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica.

2.

Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
mesta (cesty, ulice, chodníky, vnútro blokové spojovacie cesty, plochy porastov, sadov, verejnej
zelene, námestie a všetky ostatné verejnosti prístupné pozemky na území mesta.
V pochybnostiach o tom, či v spornom prípade ide o verejné priestranstvo, je rozhodujúce
stanovisko mesta.

3.

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie: umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia
cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla
mimo stráženého parkoviska.

4.

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

5.

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva
v m2 .

6.

Sadzba dane je:
Na umiestnenie predajného zariadenia s predajom alkoholických nápojov ( vrátane piva )
alebo tabakových výrobkov, bez ohľadu na ďalší sortiment predávaného
tovaru:
a) 0,40 € za každý aj neúplný 1 m2 užívaného verejného priestranstva za každý, aj neúplný
deň, ak je zariadenie v prevádzke počas jedného roka v povolenom predajnom čase,
b) 0,30 € za každý aj neúplný 1 m2 užívaného verejného priestranstva za každý aj neúplný
kalendárny mesiac, ak je zariadenie v prevádzke počas niektorých mesiacov kalendárneho
roka ( sezónna prevádzka) v povolenom predajnom čase.
Na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb alebo na umiestnenie
predajného zariadenia s predajom tovaru v sortimente, bez predaja alkoholických nápojov
(vrátane piva ) a tabakových výrobkov:
c) 0,30 € za každý aj neúplný 1 m2 a deň užívaného verejného priestranstva.
d) Za osobitné užívanie verejného priestranstva formou letnej terasy s rozmiestnenými stolmi
a stoličkami, ktorá je súčasťou predajného zariadenia, je sadzba dane stanovená vo výške
0,10 € za každý aj neúplný 1 m2 takto užívaného verejného priestranstva za každý aj
neúplný deň, po dobu viac ako jeden mesiac, bez ohľadu na polohu verejného priestranstva
v meste. Po dobu kratšiu ako jeden mesiac je sadzba dane stanovená vo výške 0,20 € za
každý aj neúplný 1 m2 takto užívaného priestranstva v meste.
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e) Ak predajné zariadenie alebo zariadenie slúžiace na poskytovanie služieb umiestnené
na verejnom priestranstve nie je v prevádzke v povolenej prevádzkovej dobe v kalendárnom
roku, prislúchajúca sadzba dane podľa ods. 6, písm. d) sa platí vo výške 1/10 bez ohľadu na
dôvod jeho neprevádzkovania a polohu verejného priestranstva v meste.
Na umiestnenie stavebného zariadenia, materiálu, skládky, kontajnera
f) 0,05 € za každý aj neúplný 1 m2 užívaného verejného priestranstva za každý aj neúplný
deň, ak je zariadenie využívané na stavebné práce vykonávané na základe platného
stavebného povolenia,
g) 0,10 € za každý aj neúplný 1 m2 užívaného verejného priestranstva za každý aj neúplný deň
v ostatných prípadoch.
Na umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných podobných atrakcií:
h) 0,50 € za každý aj neúplný 1 m2 užívaného verejného priestranstva za každý aj neúplný deň
Na umiestnenie reklamných pútačov
i) 0,30 za každý aj neúplný 1 m2 a deň užívaného verejného priestranstva.
Na prezentačné akcie
j) 2 € za každý aj neúplný 1 m2 a deň užívaného verejného priestranstva.
7.

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Ak daňová povinnosť zanikne
a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej
povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote
zánik daňovej povinnosti neoznámi.

8.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom
ukončenia osobitného užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný osobne alebo
písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Mestskému úradu
v Novej Dubnici, a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne
v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.
Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať
vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník
je povinný oznámiť
Mestskému
úradu v Novej Dubnici skutočnosť, že osobitné užívanie verejného
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

9.

Splatnosť dane sa stanovuje nasledovne:
a) jednorazovo v hotovosti do pokladne mestského úradu, alebo bankovým prevodom
pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku
poplatkovej povinností na Mestskom úrade v Novej Dubnici,
b) pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní v splátkach, pričom prvá
splátka je v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a ďalšie
splátky v lehote splatnosti splátok určených v rozhodnutí.
Článok 9
Daň za ubytovanie

1.

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis.
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2.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

3.

Základom dane je počet prenocovaní.

4.

Od dane je oslobodená
a) nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom,
b) vlastník objektu na individuálnu rekreáciu, nachádzajúceho sa v obci, jeho manželka ( manžel ),
príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel (manželka) týchto osôb a ich detí,
c) príbuzný v priamom rade a súrodenec ubytovateľa alebo jeho manželky (manžela) a manželia
týchto osôb a ich detí.

5. Daň v ustanovenej výške pre mesto vyberá a je jej platiteľom – fyzická alebo právnická osoba,
ktorá poskytla prechodné ubytovanie.
6. Sadzba dane je 0,60 € za osobu a prenocovanie.
7. Ubytovateľ je povinný viesť knihu ubytovaných hostí alebo počítačom spracovanú evidenciu
(ďalej len „evidenciu“), ktorá musí obsahovať tieto údaje :
a) meno, priezvisko a rok narodenia ubytovaného,
b) číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu a miesto trvalého pobytu
ubytovaného,
c) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného,
d) dôvod oslobodenia od dane v prípade, ak ide o osobu podľa ods. 4. tohto článku.
8. Ubytovateľ je ďalej povinný :
a) predkladať správcovi dane v termíne do 10 dní v mesiaci za uplynulý kalendárny mesiac
hlásenie o vybratej dani,
b) vybratú daň poukázať v hotovosti do pokladne MsÚ alebo na účet správcu dane najneskôr
do 10. dňa v mesiaci za uplynulý kalendárny mesiac,
c) na výzvu správcu dane podať potrebné vysvetlenie a predložiť požadované doklady,
d) vznik a zánik činnosti ubytovacieho zariadenia písomne oznámiť najneskôr do 15 dní
správcovi dane,
e) vydať potvrdenie o zaplatení dane (príjmový pokladničný doklad).
9. Kontrolu dodržiavania podmienok rozhodujúcich pre vyberanie dane, jej správneho platenia
a včasného poukazovania vykonáva správca dane.
Článok 10
Daň za predajné automaty
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu
a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo
jeho prevádzkovanie.
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3. Základom dane je počet predajných automatov.
4. Sadzba dane je 30,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
5. Daň mesto vyberá nasledovným spôsobom :
a) v hotovosti do pokladne MsÚ
b) bezhotovostným prevodom na účet mesta.
6. Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého predajného automatu osobitne:
a) výrobné číslo predajného automatu,
b) názov firmy, resp. meno podnikateľa,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
Článok 11
Daň za nevýherné hracie prístroje
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti .
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa
ukončilo jeho prevádzkovanie.
4. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
5. Sadzba dane je:
a) elektronické prístroje na počítačové hry
160,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry
110,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
6. Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :
a) v hotovosti do pokladne MsÚ
b) bezhotovostným prevodom na účet mesta
7. Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b) názov firmy, resp. meno podnikateľa,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
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Článok 12
Spoločné ustanovenia
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti.
2. Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje sa
vyrubuje podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.
3. Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
U dane z nehnuteľností je splatnosť do 20 € jednorazovo a od 20 € v dvoch rovnakých splátkach
Prvá splátka je splatná do15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, druhá splátka je
splatná do 30. 09 2015 príslušného zdaňovacieho obdobia.
4. U dane za psa, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za predajné automaty je daň splatná
jednorazovo.
5. Správu miestnych daní vykonáva mesto prostredníctvom primátora mesta a
zamestnancov mesta.

poverených

Článok 13
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto nariadení Mesta Nová Dubnica sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici dňa
04. 11. 2015 uznesením č. 112.
2. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje VZN Mesta Nová Dubnica č. 9/2014 a o miestnych
daniach na území Mesta Nová Dubnica a VZN Mesta Nová Dubnica č. 5/2015 o doplnení VZN č.
9/2014 o miestnych daniach na území Mesta Nová Dubnica.
3. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici.
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Ing. Peter Marušinec
primátor
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