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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: 07.01.2020 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:  07.01.2020 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 07.01.2020 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní Obecného zastupiteľstva  

v Ivanke pri Nitre dňa: 

 

22.01.2020 

Uznesenie číslo: 4/13/2020-OZ 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 07.02.2020 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2021 
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Obec Ivanka pri Nitre v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona  

č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a v súlade s § 2 , §7 a §11 zákona č. 447/2015 Z. z.  

o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona)  

v znení neskorších predpisov  

v y d á v a 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ivanka pri Nitre č. 1/2020  

o miestnom poplatku za rozvoj 

 

Článok 1 

Predmet úpravy 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovuje na celom území obce Ivanka pri Nitre 

miestny poplatok za rozvoj (ďalej len „poplatok za rozvoj“).  

 

Článok 2 

Sadzby poplatku za rozvoj 

Sadzby poplatku za rozvoj sa ustanovujú za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti 

stavby na celom území obce Ivanka pri Nitre v členení podľa druhu stavby nasledovne:  

a) stavby na bývanie1 5,- €  

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo stavby 

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu 10,- €  

c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

10,- €  

d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie  

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 10,- €  

e) ostatné stavby 10,- €  
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Článok 3 

Použitie výnosu poplatku za rozvoj 

(1) Výnos z poplatku za rozvoj možno použiť výlučne na účely ustanovené osobitným právnym 

predpisom.2  

(2) Informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov 

podľa realizovaných projektov sa zverejňujú v záverečnom účte obce Ivanka pri Nitre.3 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

Na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia obce Ivanka pri Nitre č. 1/2020  

o miestnom poplatku za rozvoj sa Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre uznieslo dňa 

21.01.2020 uznesením č. 4/13/2020 - OZ a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda 

účinnosť 1.1.2021.  

 

 

V Ivanke pri Nitre, 07.02.2020 

 

        Ing. Jana Maršálková 

starostka obce Ivanka pri Nitre 

 

 

 

 

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.  

2
 § 11 ods. 2 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

3
 § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 


