Obec Kostolná pri Dunaji na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a
podľa ust. § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 2
a ust. § 7 zákona 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2018,
9/2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016
o poplatku za rozvoj
Čl. I
Ust. § 6 sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
„§ 6
Sadzba poplatku za rozvoj
2

Obec Kostolná pri Dunaji ustanovuje nasledovné sadzby miestneho poplatku za rozvoj za každý aj začatý m2
podlahovej plochy nadzemnej časti stavby v nasledovnom členení podľa stavieb:
a) Stavby na bývanie

20 eur

b) Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátanie stavieb na vlastnú administratívu

35 eur

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

35 eur

d) Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou

35 eur

e) Ostatné stavby

20 eur“
Čl. II
Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v obci Kostolná pri
Dunaji dňa 27. 12. 2018
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na
úradnej tabuli a na internetovej stránke obce dňa 12. 12. 2018.
Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce dňa 1. 1. 2019.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2019.
V súlade s ustanovením § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. je potrebné ustanoviť skorší začiatok jeho
účinnosti od 1. 1. 2019 z dôvodu:
a) ohrozenia zabezpečenia riadneho fungovania obecného úradu a s tým spojené poskytovanie základných
služieb obyvateľom obce,
b) včasného uhrádzania záväzkov obce voči právnickým a fyzickým osobám vzniknutých z príslušných
zmluvných vzťahov.
Medzi služby, ktoré sú vo verejnom záujme a ktorých prevádzku obec považuje za dlhodobo ohrozenú patrí
najmä: zabezpečenie ochrany vodného zdroja, nepretržité a zdravotne nezávadné zásobovanie obyvateľov
pitnou vodou; plánované odkanalizovanie obce; správa, údržba a stavebnotechnické vybavenie miestnych
komunikácií; údržba zelene a verejných priestranstiev. Dlhodobo neriešená situácia štandardného
zabezpečenia týchto služieb má za následok ohrozenie bezpečnosti, životného prostredia, zdravia a majetku
obyvateľov obce. Navrhované zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľností je v súlade s ustanoveniami zákona o
miestnych daniach. Výnosy z miestnej dane budú určené na účel rozvoja obce a zabezpečenie chodu obce. V

súlade so zásadami hospodárenia je majetok obce prostriedkom dosahovania hospodárskeho a spoločenského
pokroku (majetkom sú aj finančné prostriedky obce, ktoré sú jeho príjmom alebo výnosom). Verejným záujmom
sú také opatrenia, ktoré budú slúžiť občanom na zvyšovanie životnej úrovne a prispievať k zdravému spôsobu
života obyvateľov.
_____________________

Ing. Igor Šillo
starosta

