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              v y d á v a  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 

o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Stožok podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v spojení s § 2 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) sa 

dňa 15.12.2016  uznieslo na vydaní tohto Všeobecného záväzného nariadenia č. 7/2016 o výške 

miestneho poplatku za rozvoj (ďalej aj ako „VZN"): 
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Úvodné ustanovenia 

 

1. Týmto VZN ustanovuje obec Stožok  na svojom území miestny poplatok za rozvoj (ďalej 

len  „poplatok"), a to v sadzbách a za podmienok, ako je určené v tomto VZN.  

 

2. Účelom tohto VZN je  ustanoviť sadzby poplatku  v členení podľa tohto VZN. Toto VZN 

sa týka stanovenia sadzieb poplatku, ktorému podlieha pozemná stavba na území obce 

Stožok, za podmienok ustanovených zákonom.  

 

 2 

Sadzba poplatku 

 

1. Obec Stožok ustanovuje sadzby poplatku v členení podľa stavieb: 

 

2. Sadzba poplatku za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby je 

týmto VZN pri jednotlivých stavbách stanovená nasledovne: 

a) 10 EUR za každý aj začatý m2 pri stavbe na bývanie, 

b) 10  EUR za každý aj začatý m2 stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, 

stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej 

pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,  

c) 10 EUR za každý aj začatý m2 priemyselnej stavby a stavby využívanej na skladovanie 

vrátane stavieb na vlastnú administratívu,  

d) 10 EUR za každý aj začatý m2 stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, 

stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a 

so zárobkovou činnosťou,  

e) 10 EUR za každý aj začatý m2 pre ostatné stavby. 
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                                                                 Použitie výnosu 

  
Výnos z poplatku za rozvoj je príjmom rozpočtu obce.  

1.    Výnos z poplatku za rozvoj použije obec Stožok  v katastrálnom území Stožok.  

2.     Výnos z poplatku za rozvoj použije obec Stožok na úhradu kapitálových výdavkov 

súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu vrátane nákladov na vysporiadanie pozemku na 
tento účel:  

a) obecný úrad, okolie obecného úradu 

 b) slúžiacu na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb,  

 c) sociálneho bývania,  

 d) školského zariadenia  

 e) kultúrneho domu  

 f) domu smútku 

 f) verejne prístupného parku, úpravy verejnej zelene,  

 g) miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej 
infraštruktúry,  

  

3.    Obec Stožok zverejní informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení 

použitia výnosov podľa realizovaných projektov na úradnej tabuli obce Stožok a na webovom 

sídle obce Stožok najmenej raz ročne.  
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Ďalšie právne skutočnosti  

 

1. Predmet poplatku, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, základ poplatku, určenie 

poplatníka, platene poplatku, výpočet poplatku, vyrubenie, splatnosť, platenie poplatku  

a správa poplatku sú uvedené v príslušných ustanoveniach Zákona v účinnom znení.  
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Záverečné ustanovenia 

 

1.  Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa : 03.03.2020 

2.  Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 18.3.2020 

3.  Doručené pripomienky (počet) : 0 

4.  Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa –  

5.  Schválené Obecným zastupiteľstvom v Stožku, dňa 30.03.2020, uznesením č. 92/20 

6.  VZN nadobúda účinnosť dňa 01.04.2020 

 

 

Bc. Darina Petrincová 

  starostka obce  



 

 

 

 

 

 

 

 


