'!''t, / -:
-:,t,i;i.-

Všeobec né záv äznénaľiadenle

Číslo:VZN4t202l

"-{*

í*r
1i
;t

OBEC MALY SLAVKOV

Návrh VZN vyvesený na úľadnej tabuli v obci Malý Slavkov

01.12.2020

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Malý Slavkov

16.12.2020

VZN nadobúda účinnost'

01.01.202t

obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove podľa $ 6 a $ ll, ods.4 písm. g)zákonač.36911990 Zb.
o obecnom zriadeni v znení neskorších pľedpisov' a na základe splnomocňovacieho ustanovenia $ 2
zák. č. 44712015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektoých zákonov v
znení neskoršíchpredpisov (ďalej len ,,zákon o poplatku za rozvoj") sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení (ďalej len,'VZN") :

vŠEoBECNEZ^v

^ZNE

NARIADENIE

o miestnom poplatku za rozvoj
čl. t

Úvodné ustanovenia

l) Týmto VZN obec Malý Slavkov (ďalej len ,,obec") zavádza s účinnosťouod 01. 01 .202l miestny
poplatok zarozvoj pľe celé územie obce Malý Slavkov tvorené katastľálnym územím, ustanovuje jeho
sadzbu a upravuje jeho niektoré ďalšie náleŽitosti.

cl.2

Predmet poplatku
je pozemná stavba na územíobce
a) na ktorú bolo vydané pľávoplatné stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba ( ďalej len
,,stavebné povolenie"),
b) ktoľá je ohlásená stavebnému úradu,
c) na ktorú je vydané ľozhodnutie o povoleni zmeny stavby pľed jej dokončením,
d) ktoráje dodatočne povolená.
2) Predmetom poplatku za rozvoj je stavba podľa ods.l, ak jej uskutočnenímvznikne nová, alebo
ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby.
3) Stavby, ktoré nie sú pľedmetom poplatku3 sú vymedzené zákonom o poplatku zarozvoj.
1) Predmetom poplatku

ct.3

Poplatník, vznik a zánik poplatkovej povinnosti

l) Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktoľej bolo ako stavebníkovi vydane stavebné
povolenie.
2) Poplatníkom nie je obec, samosprávny kĺaj alebo štát, ktory uskutočňuje stavbu na svojom uzemi.

3) Ak uskutočňuje stavbu viac stavebníkov uvedených v právoplatnom stavebnom povolení'

poplatníkom je kaŽdý stavebník v rovnakom pomere' ak sa nedohodnú inak. Ak sa všetci poplatníci
dohodnú, poplatníkov zastupuje jeden z nich (ďalej len
a ostatní poplatníci ručia za
',zástupcď')
poplatok v rovnakom pomere' pričom túto skutočnosť zástupca písomne oznámi obci najneskôr v deň
vzniku poplatkovej povinnosti.
4) Ak uskutočňujú stavbu manželia v rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manŽelov, poplatníkmi
sú obaja manŽelia, ktorí ručia za poplatok spoločne a nerozdielne.
5) Poplatková povinnost' vzniká dňom pľávoplatnosti stavebného povolenia.
6) Poplatková povinnosť zaniká dňom' ktoým stavebné povolenie stľatilo platnosť, ak súčasne
poplatník nezačal stavbu realizovať.
7) Ak stavba slúžina viaceré účely'poplatník je povinný oznámiť obci najneskôr v deň vzniku
poplatkovej povinnosti výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby podľa príslušnéhoúčelu
v yužitia podlahovej plochy.

cl.4

ZákJad a sadzba poplatku
1) Základom poplatku je výmeľa nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby m2 pľičomna

účelytohto VZN sa za podlahovú plochu nadzemnej časti stavby povaŽuje súčetvýmery všetkých
miestností v nadzemných podlaŽiach stavby.
2) Nadzemné podlaŽie je na účelytohto VZN každépodlažie, ktoré nemá úľoveňpodlahy alebo jej
časťnižšieneŽ 0,80 m pod najvyššímbodom pľiľahléhoterónu v pásme širokom 5,00 m po obvode
stavby.
3 ) Sadzba poplatku na uzemi celej obce j e podľa dľuhu stavby zakaždý začatý m2 podlahovej plochy
nadzemnej časti stavby určená nasledovne :
a ) stavby na b;ivanie8 : 10,00 eurl m2
b) stavby na pôdohospodáľsku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využivané
na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 5 eurl m2
c) priemyselné stavby a stavby využívanena skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 20
eur/m2
d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnost', stavby využívarrérra skladovanie a
administľatívtlsťlvisiacu s ostatným podnikaním a so záľobkovou činnost'ou: 20 eurl m2
e) ostatné stavby: 20 eurl m2.

čl. s

Výpočet poplatku
1) Poplatok sa vypočítagako súčinvýmery nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby
a sadzby poplatku platnej pľe stavbu v čase poplatkovej povinnosti.
2) Ak stavba slúŽi na viaceľéúčelypodľa článku 4 ods. 3, poplatok sa vypočítaako súčetpomerných
častípoplatku, pľičompomerná časťpoplatku sa vypočítaako súčinsadzby poplatku podľa článku 4
ods. 3 a podlahovej plochy na príslušnýúčelvyuŽitia stavby.
3) Vypočítanýpoplatok sa zaokľúhli na euľocenty nadol.

čt.ĺ

Vyrubenie, splatnost' a platenie poplatku
Poplatok obec vyrubíl0 ľozhodnutím.
2) Ak zastupuje poplatníkov zástupca, obec vyrubí poplatok ľozhodnutím v celkovej sume tomuto
zástupcovi. Ak sú poplatníkmi manže|ia, obec vyľubí poplatok rozhodnutím v celkovej sume jednému
z nich.
3) Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa
l)

ods.l tohto článku.
4) obec môŽe určit' na základe Žiadosti poplatníka platenie poplatku v splátkach. Splátky sú splatné v
lehotách uľčenýchobcou v rozhodnutí, ktorým sa o platení v splátkach rozhoduje' proti tomuto
ľozhodnutiu sa nemoŽno odvolat'.

ct.7

Vľátenie poplatku

l) obec vľáti poplatok poplatníkovi v prípade zánlku poplatkovej povinnosti, na základe Žiadosti
obec vráti poplatok do 60 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vrátení poplatku.
2) Ak poplatník neoznámi zánikpoplatkovej povinnosti obci do 60 dní odo dňa jej zániku' nárok na
vľátenie poplatku zaniká.
čt. s
Spoločnéa záveľečnéustanovenia

1) Vzťahy neupravené týmto

VZN sa riadia zákonom o poplatku za rozvoj aj ostatnými s

súvi siacimi prí slušnými všeobecne záv äzný mi pľedpismi.

tým

2) obec Malý Slavkov zverejňuje informácie o výške výnosu z poplatku za ľozvoj a jeho pouŽití
v členenípouŽitia qýnosov podľa realizovaných pľojektov raz ročne na infoľmačnejtabuli obce Malý
Slavkov ana webovom sídle obce Malý Slavkov www.obecmalyslavkov.sk, najneskôr do 31. |2.

kalendáľneho roka.
3) Toto VZN sa vďahuje na stavebné povolenia vydané po 01. 0I. 202l.
4) Návrh VZN č. 4l202I bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli a na
webovom sídle obce dňa 01 . 12.2020 a zvesený dňa 15. 12.2020.
5) VZN č. 4l202I bolo schválené na zasadnutí obecného zastupitel'stva obce Malý Slavkov dňa 16.
12.2020 uznesením č. l5212020.
6) VZN č. 4/202l bolo vyvesené na úradnej tabuli a na webovom sídle obce dňa |6. 12. 2020
a zvesené dňa 31 .12.2020.
7) Toto VZN nadobúda účinnosťdňa 1. januára 202I.
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Ladislav Oravec
starosta obce

l $ 3 zžk'č.447l20l5 Z' z. o miestnom poplatku zarozvoj a o zmene a doplnení niekto4ých zákonov
2 5 66 až $ 70 zák.č'50/1976 Zb. o územnom plĺĺnovanía stavebnom poriadku (stavebný zákon)
3 $ 3 ods'3 zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o Zmene a doplnení niektoých zákonov
4 $ 5 zákona o miestnom poplatku zarozvoj a o Zmene a doplnení niektor,ých zákonov

5 $ 4 zák.č.447l20l5 Z. z. o miestnom poplatku zarozvoj a o Zmene a doplnení niektoých zákonov
6 $ 6 zák.č.447l20l5 Z. z. o miestnom poplatku zarozvoj a o zmene a doplnení niektoných zákonov
7 $ l2 ods. 5 zák.č.582l2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8 $ 43b ods.l písm. a) a b) zilk.č.50ll976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov
9 $ 8 zák.č.477l20l5 Z. z. o miestnom poplatku zarozvoj a o zmene a doplnení niektoých zákonov
l0 $ 9 zák.č.447l20l5 Z. z. o miestnom poplatku zarozvoj a o Zmene a doplnení niektoných zákonov

