OBEC VIŠTUK
Obecné zastupiteľstvo vo Vištuku, na základe originálneho výkonu samosprávnej funkcie,
podľa ust. § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v spojení s ust. § 2 a ust.§ 7 zákona NR SR č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a
o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len
„VZN“):

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj
§1
Úvodné ustanovenia
Týmto VZN sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj,
na ktorom sa Obecné zastupiteľstvo vo Vištuku uznieslo dňa 16.12.2019.
§2
Predmet úpravy
1) Mení a dopĺňa sa ust. § 3 Sadzby poplatku, ktorý bude znieť nasledovne:
§3
Sadzby poplatku
Obec Vištuk ustanovuje nasledovné sadzby poplatku v členení podľa stavieb:
a. stavby na bývanie :
aa) bytové domy – výška sadzby 25,00 EUR za každý aj začatý m2
ab) rodinné domy – výška sadzby 20,00 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 10,00 EUR za každý aj začatý m2,
c. priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu – výška sadzby 25,00 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 25,00 EUR za každý aj začatý m2 a
e. ostatné stavby – výška sadzby 10,00 EUR za každý aj začatý m2.
Ostatné ustanovenia VZN č. 9/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj ostávajú
aj naďalej v platnosti nezmenené.
§3
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Návrh tohto VZN č. 6/2021 bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce
(www.vistuk.sk) v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
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2) Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Obecnom úrade
vo Vištuku a zverejnené na webovej stránke obce Vištuk: www.vistuk.sk .
3) Na tomto VZN č. 6/2021 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Vištuku dňa 14.12.2021
uznesením č. 06/12/2021 a toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Ing. Mária Vráblová
starostka obce Vištuk

Dátum vyvesenia návrhu VZN: 27.11.2021
Dátum zvesenia návrhu VZN: 14.12.2021

Dátum vyvesenia schváleného VZN: 15.12.2021
Dátum zvesenia schváleného VZN: 31.12.2021
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