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VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE VRAKÚŇ
č. 2 / 2 0 1 6
O MIESTNOM POPLATKU ZA ROZVOJ

Obec Vrakúň v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom
poplatku za rozvoj u s t a n o v u j e
§1
Základné ustanovenie
(1) Obecné zastupiteľstvo vo Vrakúni podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 2
zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj z a v á d z a s účinnosťou od 1.
januára 2017 miestny poplatok za rozvoj.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania
miestneho poplatku za rozvoj na území obce Vrakúň.
§2
Základ poplatku
Základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej
stavby v m2.
Za podlahovú plochu nadzemnej časti stavby sa považuje súčet výmery všetkých miestností
v nadzemných podlažiach stavby.
§3
Sadzba poplatku
(1) Správca dane určuje na území obce Vrakúň sadzbu poplatku za rozvoj za každý, aj
začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby :
a) stavby na bývanie

10,- EUR

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
10,- EUR
c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie
administratívu

vrátane stavieb na vlastnú
10,- EUR

d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 10,- EUR
e) ostatné stavby

10,- EUR.
§4
Záverečné ustanovenie

(2) Na tomto VZN č. 2/2016 obce Vrakúň sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Vrakúni
dňa .................... uznesením č. ...................
§5
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Vo Vrakúni, dňa 08.11.2016

PaedDr. Štefan Fazekas
starosta obce

