Všeobecne záväzné nariadenie obce Hamuliakovo
č. 5/2019
o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Hamuliakovo

Vyvesené pred schválením: 12.11.2019
Zvesené pred schvaľovaním: 26.11.2019
Schválené: 28.11.2019
Vyvesené po schválení: 29.11.2019
Nadobúda účinnosť: 01.01.2020

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 Informačná povinnosť

Informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použitie v členení použitia výnosov
podľa realizovaných projektov zverejní obec raz ročne do 30.06. nasledujúceho roka vo
výročnej správe obce.

§4 Účinnosť

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020
2. Zmeny a doplnky tohto nariadenia sa môžu vykonať len všeobecne záväzným nariadením

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.
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