OBEC RAKOVÁ
______________________________________________________________

NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Raková č. 4/2020
o mi e s t n o m p o p l a t ku z a r o z v o j
Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa :
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa:
- zverejnený na webovom sídle obce dňa:
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane):

31.08.2020
31.08.2020
31.08.2020

11.09.2020 do 13,00 hod.

Doručené pripomienky (počet) :

...........................

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

............................

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:

............................

Návrh VZN prerokované uznesením Obecného zastupiteľstva v Rakovej dňa ...... pod č. : .......
Návrh VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Raková dňa : 31.08.2020
Návrh VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce: od 31.08.2020 do ....................
Návrh VZN zvesené z úradnej tabule obce Raková dňa : .............................

VZN nadobúda účinnosť dňom .......................
úradná pečiatka
s erbom obce
Mgr. Anton Heglas, v. r.
starosta obce

NÁVRH
Obec Raková v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v 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 neskorších
predpisov v y d á v a
toto

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková
č. 4/2020
o miestnom poplatku za rozvoj
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje na celom území obce Raková (ďalej len
„obec“), tvorené jedným katastrálnym územím a to katastrálnym územím Raková, miestny
poplatok za rozvoj (ďalej len „poplatok za rozvoj“).
Článok 2
Sadzba poplatku za rozvoj

1.

Sadzba poplatku za rozvoj sa ustanovuje na celom území obce za každý, aj začatý m2
podlahovej plochy nadzemnej časti stavby pre stavby v členení nasledovne:
účel využitia stavby
stavby na bývanie 1
stavby na pôdohospodársku produkciu,
skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej
produkcie
vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
priemyselné stavby a stavby využívané na
skladovanie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
stavby na ostatné podnikanie a na
zárobkovú činnosť, stavby využívané na
skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou
ostatné stavby

sadzba poplatku na m2
5,00 Eur

5,00 Eur

5,00 Eur

5,00 Eur
5,00 Eur

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.

Článok 3
Použitie výnosu
1.
2.

Obec určuje, že výnos z poplatku za rozvoj použije obec Raková v katastrálnom území Raková.
Obec Raková zverejní informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení
použitia výnosov podľa realizovaných projektov na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle,
a to vždy do konca mesiaca február kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok.
Článok 4
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.

2.
3.
4.

5.

Všetky ostatné ustanovenia, ktoré neupravuje toto Všeobecne záväzné nariadenie sa riadia
podľa ustanovení zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie prerokovalo Obecné zastupiteľstvo v Rakovej dňa
.................. uznesením č. .................... a uznieslo sa na ňom dňa .................. .
Zmeny a doplnenia tohto všeobecne záväzného nariadenia možno vykonať len formou
všeobecne záväzného nariadenia.
V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Raková č. 4/2020 zverejnený na úradnej tabuli obce Raková a na webovom sídle obce Raková
odo dňa .............. do ................ pred rokovaním obecného zastupiteľstva a v zmysle § 6 ods. 8
zákona č. 369/1990 Zb. bolo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 4/2020 vyvesené
na úradnej tabuli Obce Raková dňa ............... po zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2021 a právoplatnosť
dňom ............ .

................................................
Mgr. Anton Heglas
starosta obce

Vyvesené: dňa 31. augusta 2020

