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. pod č. 64/2019 



Obec Holice podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
predpisov a podľa  § 2 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z. v y d á v a  t o t o  
 

 
V Š E O B E C N E  Z Á V Ä Z N É  N A R I A D E N I E   

č. 6/2019 

o miestnom poplatku za rozvoj 

 
 

§ 1 
 

Úvodné  ustanovenia 
 

Toto nariadenie ustanovuje na celom území obce Holice ( ďalej len „obec“) miestny 
poplatok za rozvoj ( ďalej len „poplatok za rozvoj“) 
 
 

§ 2 
 

Sadzba poplatku za rozvoj 
 

1. Sadzba miestneho  poplatku za rozvoj na území obce Holice sa určí podľa §1 až  §14, 
čl. 1. zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z. vo všetkých  katastrálnych  
územiach obce ustanovuje  podľa účelu stavby nasledovne: 
 
 

Účel využitia stavby Sadzba poplatku na m2 
  
Stavby na bývanie v jednobytových 
budovách. (111, KS 128/2000 Z.z.) 

5,- €  

Stavby na bývanie v dvoj- a viacbytových 
budovách. (112, KS 128/2000 Z.z.) 

 
30,-€  

Malé stavby na vlastnú pôdohospodársku 
produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívanie na 
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie súvisiace s nezárobkovou 
činnosťou, vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu. 

 
 
 

5,-€  

Stavby na pôdohospodársku produkciu 
súvisiacu so zárobkovou činnosťou 
(skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo), 
stavby na skladovanie pôdohospodárskej 
produkcie súvisiace s ostatným podnikaním a  
so zárobkovou činnosťou, vrátane stavieb na 
administratívu. 

 
 
 

10,-€  



Malé priemyselné stavby pre vlastné účely, 
využívané na skladovanie, vrátane stavieb na 
vlastnú administratívu súvisiace 
s nezárobkovou činnosťou. 

 
 

5,- €  

Priemyselné stavby a stavby využívané na 
skladovanie vrátane stavieb na  
administratívu, súvisiace s ostatným 
podnikaním a so zárobkovou činnosťou. 

 
 

10,-€  

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

 
 

10,-€  

Ostatné stavby podľa Klasifikácie stavieb 
Štatistického úradu Slovenskej republiky 
(KS) Opatrením č. 128/2000 Z.z., s 
účinnosťou od 1. mája. 2000. 

 
10,-€  

 
 

         § 3 
 

Použitie výnosu 
 

Obec Holice v zmysle  zákona 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o  
zmene   a doplnení niektorých zákonov v platnom znení určuje, že výnos z poplatku sa môže 
použiť aj v inom katastrálnom území obce. 
 

 
§ 4 

 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
 

1. Poplatok za rozvoj vyrubí obec rozhodnutím. Vyrubený poplatok za rozvoj je splatný 
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

2.  Pokiaľ nie sú v tomto nariadení podrobnejšie upravené podmienky výberu miestneho 
poplatku za rozvoj, postupuje sa podľa príslušných ustanovení zákona č. 447/2015    
Z. z. v znení neskorších predpisov o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z.  

3. Zmeny a doplnky tohto nariadenia sa môžu vykonať len všeobecne záväzným 
nariadením. 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Holice 
v súlade s § 11 ods. 4 písm. d) A a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov dňa 10.12.2019 

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2020 
 

 
 
 
V Holiciach dňa: 12.12.2019              ............................................. 
                    Ing. Ľudovít Iván 
              starosta obce 


