
 

 

Návr VZN  zverejnený na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa  10. 11. 2010  

 

VZN zverejenené na úradnej tabuli  mesta Nová Dubnica dňa 10. 12. 2010  

 

VZN nadobúda účinnosť dňa  25. 12. 2010  

 

 

 

Mesto Nová Dubnica na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnach daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších prepisov,  podľa 

zákona č. 659/2007 Z. Z. O zavedení meny euro v Slovenksej republike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov      v y d á v a     pre  územie  mesta  Nová Dubnica toto 

 

 

Všeobecne závezné nariadnie 

 

 č. 11/2010 

 

O doplnení a zmene VZN č. 16/2008 o miestnych daniach na území mesta Nová Dubnica  

 

 

VZN č. 16/2008 sa mení nasledovne: 

 

V článku 8   : 

 

- v ods. 1 prvá veta znie: 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. 

      vypúšťa sa : 

- v  ods. 3 písm. e) – „umiestnenie prenosnej garáže alebo skeletu“ 

- celý ods. 5 – „ prenosnou garážou na účely tohto nariadenia sa rozumie garáž bez 

ohľadu na druh materiálu z ktorého je postavená, ktorá nie je pevne spojená so zemou. 

Skeletom prenosnej garáže na účely tohto nariadenia sa rozumie nosná konštrukcia 

garáže bez prekrytia bočných častí  a strešnej časti, bez ohľadu na druh materiálu 

z ktorého je postavená, ktorá nie je pevne spojená so zemou“. 

- celý bod 11 – „sadzba dane je 49,79 € za umiestnenie prenosnej garáže alebo skeletu 

prenosnej garáže  za jeden rok“. 

 

 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Na tomto VZN  sa uznieslo Mestské zastupoiteľstvo v Novej Dubnici dňa 25. 11. 

2010. 

2. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejenia na úradnej tabuli mesta.  

 

 

 

 

        Ing. Ján Šušaník  

                                                                                                primátor mesta 


