Všeobecne záväzné nariadenie

Číslo: 3 / 2021

OBEC HORNÝ HRIČOV

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Hričov vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 7 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom
poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o miestnom
poplatku za rozvoj“) vydáva toto:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o miestnom poplatku za rozvoj
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č.. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

12.11.2021

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa :

12.11.2021

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

12.11.2021

Dátum ukončenia pripomienkového konania:

26.11.2021

Pripomienky zasielať

-

písomne na adresu: Obec Horný Hričov, Obecný úrad

191,

013 42 Horný Hričov

-

elektronicky na adresu: starosta@hornyhricov.sk

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

Bez pripomienok

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní OZ uznesení č. 88/2021

15.12.2021

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

16.12.2021

VZN nadobúda účinnosť dňom:

01.01.2022

Ing. Dušan Ďuríček
starosta obce

§1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovuje poplatok za rozvoj pre celé územie
obce Horný Hričov.
§2
Sadzba poplatku za rozvoj
Obec ustanovuje sadzby poplatku za rozvoj rôzne pre stavby v členení:
a) stavby na bývanie
nadzemnej časti stavby,

- 3,- € za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu - 35,- € za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy
nadzemnej časti stavby,
c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
- 35,- € za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy
nadzemnej časti stavby,
d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou
- 35,- € za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy
nadzemnej časti stavby,
e) ostatné stavby
nadzemnej časti stavby.

- 35,- € za každý, aj začatý

m2 podlahovej plochy

§3
Záverečné ustanovenia
1. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce
www.hornyhricov.sk pred jeho schválením na pripomienkovanie dňa 12.11.2021.
2. Termín na predloženie pripomienok k Návrhu VZN do ( vrátane ) dňa 26.11.2021.
3. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Hornom Hričove č.
88/2021 dňa 16.12.2022.
4. Dňom účinnosti tohoto VZN sa ruší VZN č. 2/2017 Obce Horný Hričov o miestnom
poplatku za rozvoj, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo obce Horný Hričov na
svojom zasadnutí dňa 20.02.2017 uznesením č. 24/2017

5. VZN zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce www.hornyhricov.sk
dňa 16.12.2021 a účinnosť nadobúda pätnástym dňom od jeho vyvesenia.
6. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2022

V Hornom Hričove 15.12.2021

..............................................
Ing. Dušan Ďuríček
starosta

