Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach. na základe ustanovenia § 6 ods.1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 4/2020
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017
o miestnom poplatku za rozvoj v obci Sokolovce

Článok I
Všeobecne záväzné nariadenie obce Sokolovce č. 1/2017 o miestnom poplatku za
rozvoj v obci Sokolovce sa mení a dopĺňa takto:

(1) V časti § 6 - Sadzba poplatku za rozvoj – sa mení bod 1), písm. b) a c) takto:

účel využitia stavby

Lokalita podľa územneho planu obce sadzba poplatku za
m2 v Euro

a) stavby na bývanie (15
-stavby a prestavby

- zastavané uzemie obce

3€

- nové stavebné lokality –

3€

§1 odst,. 2: c),d),e),g),h),i),j),l)m)
-dodatoč. povolené stavby

- zastavané územie obce

3€

a prestavby

- nové stavebne lokality –

3€

§1 odst. 2: c),d),e),g),h),i),j),1)m)

b) stavby na

- stavby

3€

pôdohospodársku produkciu,

- dodatočne povolené stavby

3€

skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na

všetky lokality podľa §1 odst.2

vlastnú administratívu
c) priemyselné stavby a

- stavby

3€

stavby využívané na

- dodatočne povolené stavby

3€

skladovanie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu

všetky lokality podľa §1 odst.2

d) stavby na ostatné

- stavby

3€

podnikanie a na zárobkovú

- dodatočne povolené stavby

3€

činnosť, stavby využívané na
skladovanie a administratívu

všetky lokality podľa §1 odst.2 tohto

súvisiacu s ostatným

VZN

podnikaním a so zárobkovou
činnosťou
e) ostatné stavby

všetky lokality

3€

(2) V časti § 12 – Spoločné a záverečné ustanovenia - sa dopĺňa bod 4. takto:
4. VZN č. 4/2020 zo dňa 29.06.2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017, sa
použije aj na konania začaté a neskončené pred účinnosťou tohto VZN.
Článok 2
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvo obce
Sokolovce dňa 29.06.2020.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01. 01. 2021.

V Sokolovciach, dňa 13. 06. 2020

..............................................
Ing. Marián Dóczy
starosta obce
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