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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VEĽKÉ DVORNÍKY č. 07/2017 O
MIESTNOM POPLATKU ZA ROZVOJ

Obec Veľké Dvorníky v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení znení neskorších predpisov 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 zákona č.
375/2016 Z. z. vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj
(ďalej len „Všeobecne záväzné nariadenie“).

Článok 1
Základné ustanovenia a predmet úpravy

Týmto Všeobecne záväzným nariadením obec Veľké Dvorníky (ďalej len „obec“) podľa
ustanovenia § 11 ods. 4 písm. d) zákona o obecnom zriadení v spojení s § 2 zákona o poplatku
za rozvoj z a v á d z a pre celé územie obce Veľké Dvorníky miestny poplatok za rozvoj
(ďalej len "poplatok za rozvoj") a ustanovuje výšku sadzby poplatku.

Článok 2
Sadzba poplatku za rozvoj

Sadzba miestneho poplatku na území obce Veľké Dvorníky je podľa druhu stavby za každý
m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby určená nasledovne:
a) stavby na bývanie 10 Eur
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu 20 Eur
c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu 20 Eur
d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou 20 Eur
e) ostatné stavby 20 Eur

Článok 3
Použitie výnosu

Obec určuje, že výnos z poplatku sa môže použiť aj v inom katastrálnom území obce, ako v
tom, v ktorom sa vybral.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2019.
2. Vzťahy neupravené týmto Všeobecne záväzným nariadením sa riadia zákonom o poplatku
za rozvoj a ostatnými príslušnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
republiky.
3. Zmeny a doplnky tohto nariadenia sa môžu vykonať len všeobecne záväzným nariadením.

PhDr. Ján Ürögi
starosta obce

