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N Á V R H 
 

Obec Bernolákovo na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a 

podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 5 písm. a) bodu 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a podľa §2 a §7 zákona NR SR č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z. vydáva tento 

 

Dodatok č. 1  

k Všeobecne záväznému nariadeniu o miestnom poplatku za rozvoj na 

území obce Bernolákovo č. 1/2017 

 

Týmto dodatkom č. 1 sa mení  

Článok 2 

Sadzba poplatku za rozvoj 

 Obec Bernolákovo stanovuje poplatok za rozvoj pre celé katastrálne územie nasledovne:  

a) stavby na bývanie 35 eur za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby; 

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

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu 35 eur za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby; 

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

35 eur 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 eur za každý, aj 

začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby; 

e) ostatné stavby 35 eur za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. 

 

Článok 3 

Zverejnenie informácií o výške výnosu poplatku za rozvoj 

 

Obec zverejní raz ročne v záverečnom účte obce za predchádzajúci rok informáciu o výške výnosu z 

poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov.  
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Článok 4 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Obecné  zastupiteľstvo v Bernolákove sa na tomto Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu 

č. 1/2017 uznieslo dňa ......................, uznesením číslo ............. a nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020. 

 

 

                                                                    

 

                                                                                           Mgr. Richard Červienka 

                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený dňa :  25.novembra 2019 

Návrh VZN zvesený dňa :   ............................. 

VZN schválené dňa :   ............................. 

 

     


