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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HURBANOVA VES 

Č. 6/2022 
O MIESTNOM POPLATKU ZA ROZVOJ NA ÚZEMÍ OBCE HURBANOVA VES. 

________________________________________________________ 
 Obec Hurbanova Ves v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku 

za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 

 

Článok 1 

Predmet úpravy 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovuje miestny poplatok za rozvoj (ďalej len 

ako „poplatok za rozvoj“) na celom katastrálnom území obce Hurbanova Ves v závislosti od druhu 

stavby. 

Článok 2 

Sadzba poplatku za rozvoj 

(1) Sadzby poplatku za rozvoj sa ustanovujú pre celé katastrálne územie obce Hurbanova Ves 

v členení podľa druhu stavieb: 

a) stavby na bývanie – výška sadzby 35,00 Eur za každý aj začatý m2 ,  

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

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu – výška sadzby 35,00 Eur za každý aj začatý m2 , 

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

administratívu – výška sadzby 35,00 Eur za každý aj začatý m2 ,  

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

administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou – výška sadzby 

35,00 Eur za každý aj začatý m2 ,  

e) ostatné stavby – výška sadzby 35,00 Eur za každý aj začatý m2 . 

 

Článok 3 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

(1) Obec určuje, že spôsob a forma zverejňovania informácií podľa ust. § 11 ods. 4 zákona bude cez 

webové sídlo obce www.hurbanovaves.sk, a to vždy do konca mesiaca február kalendárneho roka 

za predchádzajúci kalendárny rok v členení podľa realizovaných projektov. 

(2) Obecné zastupiteľstvo obce Hurbanova Ves sa na tomto všeobecne záväznom nariadení 

o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Hurbanova Ves uznieslo dňa 14.12.2022. 

(3) Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecného záväzného nariadenia sa zrušuje a nahrádza VZN obce 

Hurbanova Ves  č. 1/2019. 

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023. 

 

 

         

Mgr. Jana Lauferová 

starostka obce 
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