ZÁPISNICA
zo zasadnutia finančnej komisie
mestského zastupiteľstva mesta Vranov nad Topľou
zo dňa 7. 12. 2015
Dňa 7. 12. 2015 sa v priestoroch MsÚ Vranov nad Topľou konalo zasadnutie finančnej komisie
mestského zastupiteľstva, ktorého predmetom bolo prerokovanie a stanovisko k Všeobecne
záväzným nariadeniam predkladaným na zasadnutie Mestskej rady dňa 8. 12. 2015 a následne aj
mestského zastupiteľstva. Na rokovaní finančnej komisie sa okrem členov zúčastnili aj poslanci MsZ
Ing. Igor Šesták a RNDr. Gabriela Bradovková.
Finančná komisia má k predkladaným VZN nasledovné pripomienky a stanoviská:

K návrhu VZN o miestnych daniach na území mesta Vranov nad Topľou:
•

V § 4 Daň zo stavieb, ods. 4, písm. a) – stavby na bývanie znížiť na pôvodnú sadzbu 0,230 €,
zároveň aj písm. h) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu, i) ostatné stavby na pôvodné sadzby 2,30 €,
v § 5 Daň z bytov, ods. 4, písm. a) znížiť ročnú sadzbu na pôvodnú sadzbu 0,33 €.
alebo
v § 6 Oslobodenie a zníženie dane z nehnuteľností, ods.2., písm. b) zmeniť % zníženia dane
na 40% daňovej povinnosti za stavby na bývanie, príslušenstvo k hlavnej stavbe a byty, vo
vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb, starších ako 65 rokov, držiteľov
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne
bezvládnych osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
Návrh finančnej komisie: prepočítať v obidvoch prípadoch dopad na zvýšenie miestnych daní
a tento predložiť na prerokovanie mestskej rady.

•

V § 7 Daň za psa, ods. 5, písm. b) pes chovaný v domoch bytovej výstavby navrhuje znížiť
navrhovanú sumu na 40,- €.

Ostané sadzby navrhuje finančná komisia prerokovať a schváliť podľa predloženého návrhu.
K návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
Vranov nad Topľou
Finančná komisia odporúča predložené VZN prerokovať
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predseda komisie
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