VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE BANSKÝ STUDENEC
O POPLATKU ZA ROZVOJ

NÁVRH

Obec BANSKÝ STUDENEC
VZN O POPLATKU ZA ROZVOJ

Obec Banský Studenec, v súlade s ustanoveniami §6 odsek 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a v súlade
s ustanovením §2 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o poplatku za rozvoj“) vydáva
toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 4/2020
O POPLATKU ZA ROZVOJ

§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej aj „nariadenie“) stanovuje poplatok za rozvoj
na území obce a stanovuje sadzby poplatku.

§2
Sadzby poplatku za rozvoj
(1)

Obec stanovuje poplatok za rozvoj v celom katastrálnom území obce.

(2)

Obec stanovuje za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby sadzby
poplatku:
a) pre stavby na bývanie: 35,00 € / m2
b) pre stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu: 35,00 € / m2
c) pre priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu: 35,00 € / m2
d) pre stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou: 35,00 € / m2
e) pre ostatné stavby: 35,00 € / m2

§3
Záverečné ustanovenia
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na
12.12.2019
27.11.2019
webovom sídle obce od __________________
do __________________
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§4
Na Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Banský
12.12.
Studenec na svojom zasadnutí dňa ________2019.

§5
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce
16.12.2019
a zverejnené na webovom sídle obce dňa ________________________

§6
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2020.

________________________________
Pavol Santoris
starosta obce
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