OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI
903 01 KOSTOLNÁ PRI DUNAJI 59

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 01/2021
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2018 o poplatku za rozvoj

Návrh VZN:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 30.11.2021
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli CUET dňa: zlyhalo pripojenie
- vyvesený na webovom sídle obce dňa: 30.11.2021
- lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 15.12.2021
- doručené pripomienky v počte: 0
- vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 15.12.2021
- vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 15.12.2021
VZN schválené obecným zastupiteľstvom v Kostolnej pri Dunaji dňa 15.12.2021
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 16.12.2021; zvesené z úradnej tabule dňa
31.12.2021
VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli CUET: zlyhalo pripojenie
VZN zverejnené na web sídle obce dňa: 16.12.2021

VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2022

Ing. Igor Šillo
starosta obce
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 01/2021

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2018 o poplatku za rozvoj
Čl. I
1) 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
2) Ustanovenie § 6 sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
„§ 6
Sadzba poplatku za rozvoj
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............................................................................ 35 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

...............................................................................35 eur
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Čl. II
Záverečné ustanovenia
1) Toto VZN bolo schválené nariadením OZ v Kostolnej pri Dunaji dňa
15.12.2021
2) Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom a
účinnosť dňa 1. 1. 2022.
V Kostolnej pri Dunaji 31. 12. 2021

Ing. Igor Šillo
starosta obce

