Obec Klokočov v súlade s ustanovením ô 4 ods. 3 písme. c) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „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 len zákon
o miestnom poplatku za rozvoj“) vydáva pre územie obce Klokočov

NÁVRH
Všeobecné záväzné nariadenie
č. 4/2019
o miestnom poplatku za rozvoj (ďalej len „VZN“)

Návrh všeobecne záväzného nariadenia zverejnený dňa:

27.11.2019

Všeobecne záväzne nariadenie obce schválené dňa:
uznesením číslo:

13.12.2019

Všeobecne záväzne nariadenie vyvesené po schválení:

14.12.2019

Všeobecne záväzne nariadenie zvesené dňa:

31.12.2019

Účinnosť všeobecne záväzného nariadenia dňa:

01.01.2020

Obec Klokočov v súlade s ustanovením ô 4 ods. 3 písme. C) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „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 len zákon
o miestnom poplatku za rozvoj“) vydáva pre územie obce Klokočov

NÁVRH
Všeobecné záväzné nariadenie
č. 4/2019
o miestnom poplatku za rozvoj (ďalej len „VZN“)

Článok I.
Úvodné ustanovenia
Obec Klokočov týmto VZN ustanovuje v súlade so zákonom č. 447/2015 Z. z. v znení
neskorších predpisov, na území obec Klokočov miestny poplatok za rozvoj (ďalej len poplatok
za rozvoj“).
Článok II.
Sadzba poplatku
(1) Obec Klokočov vydáva toto VZN jednotne pre celé územie Obce Klokočov.
(2) Sadzby poplatku za rozvoj sa stanovujú v eurách za každý, aj začatý m2 podlahovej
plochy nadzemnej časti stavby pre jednotlivé stavby v členení nasledovne:
a) stavby na bývanie (ďalej len „Bývanie“) – sadzba poplatku: 3,- €/m2 v intraviláne obce
Klokočov,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu (ďalej len „Stavby na pôdohospodárske a lesné
hospodárstvo“) - sadzba poplatku: 10,- €/m2,
c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu (ďalej len „Priemysel + sklady a administratíva“) - sadzba poplatku: 10,€/m2,
d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou (ďalej
len „Komerčné + sklady a administratíva“) - sadzba poplatku: 10,- €/m2,
e) ostatné stavby (ďalej len „Ostatné“) - 10,- €/m2.

Článok III.
Použitie výnosu poplatku za rozvoj
(1) Výnos z poplatku za rozvoj sa použije výlučne na účely ustanovené osobitným právnym
predpisom.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020.

Ing. Monika Hudáčková
starostka obce

