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MATERIÁL č. 70/2017 

na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

konaného dňa 16. 12. 2017 o 14:30 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

 

Názov materiálu 

 

Návrh  

Všeobecne záväzného nariadenia obce  

 Bellova Ves o miestnom poplatku za rozvoj 

 

Dôvod predloženia materiálu 

§ 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej 

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

§ 2 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku 

za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

Materiál spracoval a predkladá 

 

Ing. Mária Jankovičová, MBA 

starostka obce Bellova Ves 

 

Materiál obsahuje 

 

1. Dôvodová správa 

2. Návrh uznesenia  

3. Vyhodnotenie pripomienkového konania 

4. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj 

 

Materiál má/nemá dopad  na rozpočet 

obce 

 

má dopad na rozpočet obce na rok 2018  

 

Materiál predložený na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva dňa/k bodu č. 

 

16. 12. 2017 

k bodu č. 5 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

 

Uznesenie č. ......../OZ/2017 zo dňa 16. 12. 2017 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce  Bellova Ves  

o miestnom poplatku za rozvoj 

Materiál sa predkladá na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves (ďalej 

len „obecné zastupiteľstvo“) v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením     

§ 2 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon č. 447/2015 Z. z.“). 

  

Predložený materiál č. 70/2017 má dopad na rozpočet obce na rok 2018. 

 

Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 447/2015 Z. z. poplatok za rozvoj môže ustanoviť 

obec na svojom území, v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území 

všeobecne záväzným nariadením. 

Predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce  Bellova Ves o miestnom 

poplatku za rozvoj (ďalej len „návrh nariadenia“) bol zverejnený jeho vyvesením na úradnej 

tabuli v obci a zverejnený na internetovej adrese obce v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 

zákona č. 369/1990 Zb., a to dňa 29. 11. 2017 a zvesený dňa ....... 12. 2017. 

Podľa ustanovenia § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. dňom  vyvesenia návrhu 

nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby 

a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky 

alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Lehota na uplatnenie pripomienok k návrhu 

nariadenia bola do (vrátane) 09. 12. 2017. K návrhu nariadenia nebola v zákonom určenej 

minimálnej lehote doručená do podateľne  Obecného úradu obce Bellova Ves žiadna 

pripomienka fyzickej osoby ani právnickej osoby. 

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 447/2015 Z. z. je poplatníkom fyzická osoba 

alebo právnická osoba. V predloženom návrhu nariadenia navrhujeme rozdeliť poplatníkov na 

fyzické osoby a právnické osoby a následne určiť sadzby poplatku za rozvoj 

samostatne/jednotlivo v takej výške, ako je uvedené v návrhu nariadenia. 

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 447/2015 Z. z. sadzba poplatku za rozvoj je od 3 eur do 35 

eur za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.  

Podľa § 7 ods. 4 zákona č. 447/2015 Z. z. obec môže ustanoviť alebo zmeniť 

nariadením sadzbu poplatku za rozvoj iba k 1. januáru kalendárneho roka. 

Výnos z poplatku za rozvoj je príjmom rozpočtu obce a môže sa použiť výhradne na 

úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou vrátane vysporiadania pozemku na účel 

definovaný v § 11 ods. 2 zákona č. 447/2015 Z. z. 

 

Podľa § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. na prijatie nariadenia je potrebný súhlas 

trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. 

 

Navrhujeme obecnému zastupiteľstvu, aby sa na predloženom návrhu nariadenia 

uznieslo a požiadalo starostku obce zabezpečiť vyhlásenie nariadenia jeho vyvesením na 

úradnej tabuli v obci a zverejnením nariadenia na internetovej adrese obce. 



 

VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK 

 

k návrhu 

 

všeobecne záväzného nariadenia obce Bellova Ves o miestnom poplatku za rozvoj  

 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Bellova Ves o miestnom poplatku za 

rozvoj (ďalej len „návrh nariadenia“) bol zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci 

ako aj zverejnený na internetovej adrese obce v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona          

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                

č. 369/1990 Zb.), a to dňa 29. 11. 2017. 

 

Podľa ustanovenia § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. dňom  vyvesenia návrhu 

nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby 

a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky 

alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. 

 

K návrhu nariadenia nebola v zákonom určenej minimálnej lehote, t. j. do 09. 12. 2017 

doručená do podateľne  Obecného úradu v Bellovej Vsi žiadna pripomienka fyzickej osoby 

ani právnickej osoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves  

na svojom zasadnutí dňa 16. 12. 2017 

 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Bellova Ves o miestnom poplatku za 

rozvoj (ďalej len „návrh nariadenia“). 

B. Konštatuje 

1. Návrh nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v obci a zverejnený na 

internetovej adrese obce v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

2. K návrhu nariadenia nebola v zákonom určenej minimálnej lehote podľa 

ustanovenia § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov doručená do podateľne  Obecného úradu obce Bellova Ves 

žiadna pripomienka fyzickej osoby ani právnickej osoby. 

C. Schvaľuje/Prijalo 

Neschvaľuje/neprijíma 

V súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov: 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bellova Ves č. ..../2017 o miestnom poplatku za 

rozvoj s účinnosťou od 01. januára 2018. 

D. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA zabezpečiť vyhlásenie 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Bellova Ves o miestnom poplatku za rozvoj 

jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci a zverejnením nariadenia na internetovej 

adrese obce v súlade s ustanovením § 8 a § 9 zákona č. 369/1990 Zb. a ustanovením    

§ 5 ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

            (uvedie sa v prípade schválenia)       

 

 

 

 

 


