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Mesto Pezinok 
Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 7/2014 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 a VZN č. 9/2013 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

Mestské zastupiterstvo v Pezinku, 
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) a ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, s poukazom na príslušné ustanovenia 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov (d'alej len „zákon"), 
sa dňa 09.12.2014 

uznieslo 
na tomto všeobecne záväznom nariadení (d'alej len „VZN"). 

Článok I 
Predmet úpravy 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 a VZN č. 9/2013 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa 
takto : 

1. V § 4 sa dopĺňa nový odsek 3, ktorého znenie je nasledujúce: 

(3) Hodnota lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom 
rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je (ak daňovník hodnotu 
pozemku nepreukáže znaleckým posudkom): 

k. ú. Pezinok 
	

0,077 €/m2  
k. ú. Grinava 
	

0,070 €/m2  

2. V § 5 sa dopĺňa nový odsek 4, ktoré znenie je nasledujúce: 

(4) Ročná sadzba dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo 
predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb je 1,25 %. 

3. V § 6 sa mení označenie druhu stavby nasledovne: 
• z pôvodného znenia: stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov 
• na nové znenie: chaty a stavby na individuálnu rekreáciu a 
• z pôvodného znenia: samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných 

garáží, stavby určené alebo používané na tento účel postavené mimo bytových domov 
• na nové znenie: samostatne stojace garáže; stavby hromadných garáží; stavby 

hromadných garáží umiestnené pod zemou 



4. V § 8 ods. 1 písm. b) sa slovo „občania" nahrádza slovami „fyzické osoby" a v § 8 ods. 2 
sa slovo „občanov" nahrádza slovami „fyzickych osôb" 

5. V § 9 sa mení znenie textu odseku (1) nasledovne 

(1) Správca dane ustanovuje, že daň  v úhrne nižšiu ako 3,00 nebude vyrubovat' ani 
vyberaf. 

Článok II 
Záverečné ustanovenia 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej adrese Mesta 
Pezinok www.pezinok.sk  v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

2. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Mestskom 
úrade v Pezinku. 

3. Toto VZN nadobudne účinnosť  dňom 1. januára 2015. 

Mgr. OFlga 
primátor est Pezinok 

Vyvesené diia: 	 . 

Pečiatka a podpis: 

IvIESTO PEZINOK. 
Mestský úrad 

Radničné nám. 7 

90214 PEZ1NOK 

 

ra 

Zvesené dna: 

Pečiatka a podpis: 

PEZINOK. 
Mestský úrad 

Radničné nám. 7 
‘, 902 14 PEZ1NOK 
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