
OBEC MILOSLAVOV

Všeobecne zálľazné naľĺadenĺe

č.6120!9

O MIESTNOM POPLATKU ZARIOZVOJ

DodrŽanie lehôt 6 zźl<onać,.36911990 Zb. o obecnom zriadení:

úradná pečiatka
s erbom obce

15.11.2019Vyvesenie návrh VZN na úradnei tabuli a webovei stľánke:
15.11.2019Dátum začatia pľipomienkovania návľhu VZN :

24.11.2019Dátum skončenia pripomienkovania návrhu VZN:
05.1Ż.2oL9VZN schválené obecným zastupitel'sťvom dňa:

Vvhlásenie VZN na úradnei tabuli a na webovei strĺánke dňa: 12,.LŻ.Żol9
VZN nadobúda úěinnosť dňa: 01'.ol.Żo?0

-1-

za obec :



Všeobecne záväzné naľiadenie obce Mĺloslavov
o miestnom poplatku za rozvoj

č'.6ĺ2019

obec Miloslavov na zák|ade samostatnej pôsobnosti podl'a článku 68 Ústavy Slovenskej ľepubliky
avsúladesustanoveniami$4ods.3písm.c)a$óods. 1zákonač,.369/|990Zb.oobecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č,.447l2oI5 Z.z. o miestnom poplatku
za rozvoj v znení neskoľších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné naľiadenie (ďalej len
,,VZN") o miestnom poplatku za rozvoj

Článok t
Predmet úpľavy

Týmto všeobecne zźxäz;ným naľiadením sa ustanovuje miestny poplatok za rozvoj (ďalej len ako
,,poplatok zarozvoj") pľe katastľálne územie obce Miloslavov a výška sadzby poplatku za rozvojz

a) stavby na bývanie 35,00 eur zakaždý aj zaěatý m'podlahovej plochy nadzemnej časti
stavby;

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pľe vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu 10,00 eur zakaŽdý aj zaěatý m' podlahovej plochy nadzemnej časti
stavby;

c) priemyselné stavby a stavby vyuŽívané na skladovanie vľátane stavieb na vlastnú
ádministratívu 35,00 eur zakaždý aj zaěatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti
stavby;

d) stavby na ostatné podnikanie a na záľobkovú ěinnost', stavby vyuŽívané na skladovanie
a administratívu sűvisiacu s ostatným podnikaním a so záľobkovou ěinnosťou

20,00 eur zakaždý ajzač,atý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti
stavby;

e) ostatné stavby
stavby;

35,00 e\Í zakaŽdý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti

článoľ 2
Sadzba poplatku za rozvoi

Týmto všeobecne záväzným naľiadením sa ustanovuje miestny poplatok za rozvoj (ďalej len ako

,,poplatok zarozvoj") pľe katastľálne územie obce Miloslavov a výška sadzby poplatku zaĺozvoj.

článok 3
Spôsob zveľejnenia infoľmácií o výške výnosu z poplatkuza rozvoj a jeho

použití

obec raz ľočne zverejní informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho pouŽití v ělenení
pouŽitia výnosov podl'a realizovaných projektov v Závereěnom úěte a vo Výročnej správe obce za
predchádzajúci kalendárny rok.

)



ČkĹnok 4
Pľechodné a záverečné ustanovenĺa

(1) Pokiď v tomto všeobecne závŁnom nariadení obce nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon č,.447l2ol5 Z.z. o miestnom poplatku zarczvoj v znení neskoľšÍch pľedpisov.

(2) Zrušuje sa Všeobecne zäväzné nariadenie obce Miloslavov zo7.I2.fr18 o miestnom poplatku
zarczvoj č.3/2018.

Mílan Baďanský
staľosta obce
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