
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hamuliakovo 

č. .3/2017  
o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Hamuliakovo 

(Návrh) 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo podľa § podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa § 2 a nasl. 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., sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 

§1 
Základné ustanovenie 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje miestny poplatok za rozvoj na území obce 
Hamuliakovo a sadzby poplatku za rozvoj na území obce Hamuliakovo. 
 

§2 
Sadzba poplatku 

 
Sadzba poplatku za rozvoj je za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti 
stavby na celom území obce Hamuliakovo podľa účelu stavby: 
a)  35 Eur/m2 za stavby na bývanie 1), 
b) 35 Eur/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 
vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

c)  35 Eur/m2 za priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb 
na vlastnú administratívu, 

d)  35 Eur/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané 
na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou 
činnosťou, 

e)  35 Eur/m2 za ostatné stavby. 
 

§3 
Účinnosť 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.11.2017 

2. Zmeny a doplnky tohto nariadenia sa môžu vykonať len všeobecne záväzným nariadením 

Vyvesené: 22.09.2017 

Zvesené:   06.10.2017 

 

1/ § 43b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 



 

Dôvodová správa 

V zmysle § 2 zákona č. č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov „Poplatok za rozvoj môže ustanoviť obec na svojom území, v jej 
jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území všeobecne záväzným nariadením.“ 
Zákon ponechal možnosť obci ustanoviť si miestny poplatok za rozvoj. 
Obecné zastupiteľstvo Hamuliakovo prijalo zmenu pôvodného všeobecne záväzného 

nariadenia obce Hamuliakovo č. 3/2016 zo dňa 16.11.216 schváleného Uznesením č. 104-

OZ/2016 a dodatku č. 1 k VZN č. 3/2016 schváleného Uznesením č. 5-OZ/2016 zo dňa 

01.02.2017 a dodatku č. 2 k VZN č. č. 3/2016 schváleného Uznesením č. 66-OZ/2016 zo dňa 

31.05.2017 (ďalej pre VZN a dodatku len „VZN č. 3/2016“) len po formálnej stránke veci, 

pričom účel a sadzba miestneho poplatku za rozvoj ostáva plne v platnosti. Mení sa len 

formálna stránka opisu textácie vyplývajúca zo zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku 

za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov tým, že okrem názvu a sadzby miestneho 

poplatku za rozvoj bola ostatná textácia VZN č. 3/2016, ktorá v sebe obsahovala znenie 

zákona č. 447/2015 Z.z. vypustená. Z dôvodu, že obecné zastupiteľstvo nemôže prijať 

všeobecne záväzným nariadením už raz prijaté znenie zákona vyššej právnej sily, čo však 

nebolo zámerom schváleného VZN č. 3/2016, bola upravená jeho textácia. Pôvodným 

zámerom bolo uviesť znenie zákona a jeho podstatné náležitosti občanom obce. Práve 

z uvedeného titulu prepisu zákona do znenia VZN č. 3/2016 bolo VZN napadnuté protestom 

prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III, pod č. Pd 179/17/1103 zo dňa 30.08.2017, č. 

Pd 180/17/1103 zo dňa 25.08.2017 a č. Pd 1195/17/1103 zo dňa 06.09.2017.  

Dodatky budú nahradené  schválením Všeobecne záväzného nariadenie obce Hamuliakovo č. 

3/2017, a to  z dôvodu, že všeobecne záväzné nariadenie je možné dopĺňať a meniť len 

všeobecne záväzným nariadením, nie dodatkom. Interná smernica, ktorá špecifikuje možnosť 

splátkového kalendára ostáva v platnosti.  

V prípade vyššie uvedeného je zjavné, že VZN č. 3/2016 nebolo prijaté v rozpore so 

zákonom, problém nastal len v členení textu. Vôľou poslancov Obecného zastupiteľstva 

Hamuliakovo nebolo vytvoriť a schváliť už raz prijatý zákon Národnej rady SR, postupovali tak 

len s vedomím, aby poskytli občanom obce informácie o predmete poplatku, splatnosti 

sadzby, samotnom poplatníkovi a ďalšie.  


