Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Rakovo 5/2021
o miestnom poplatku za rozvoj

Obec Rakovo v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)
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 o miestnom poplatku za rozvoj“)
vydáva tento dodatok č. 1 k VZN č. o miestnom poplatku za rozvoj

Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovo č. 5/2021 o miestnom poplatku za rozvoj sa
mení takto:

1. Doterajšie znenie ustanovenia § 2 sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:

§2
Poplatník a základ poplatku

A. Poplatník
(1) Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je ako stavebník
uvedená v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby
pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo
ktorej bolo doručené oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe. Postúpenie práv
a povinností stavebníka a prevod vlastníckeho práva k stavbe a k projektovej
dokumentácii nemá vplyv na zmenu osoby poplatníka; to neplatí, ak poplatník má
právneho nástupcu.
(2) Poplatníkom nie je obec, alebo samosprávny kraj alebo štát, ktoré ako stavebník
uskutočňujú stavbu na svojom území.
(3) Ak uskutočňuje stavbu viac stavebníkov uvedených v stavebnom povolení,
právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,
právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo v oznámení stavebného
úradu k ohlásenej stavbe, poplatníkom je každý stavebník v rovnakom pomere, ak sa
nedohodnú inak. Ak sa všetci poplatníci dohodnú, poplatníkov zastupuje jeden z nich
(ďalej len „zástupca“) a ostatní poplatníci ručia za poplatok za rozvoj v rovnakom
pomere, pričom túto skutočnosť zástupca písomne oznámi obci najneskôr v deň
vzniku poplatkovej povinnosti.

(4) Ak uskutočňujú stavbu manželia v rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva
manželov, poplatníkmi sú obaja manželia, ktorí ručia za poplatok za rozvoj spoločne
a nerozdielne.

B. Základ poplatku

(1) Základom poplatku za rozvoj je výmera podlahovej plochy nadzemnej časti
realizovanej stavby v m2 , ktorá je predmetom poplatku za rozvoj podľa § 3 zákona
447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, pričom na účely tohto zákona sa za podlahovú plochu nadzemnej časti
realizovanej stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných
podlažiach stavby.
(2) Miestnosťou na účely tohto zákona je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená
podlahou, stenami, ktoré tvoria obvodové konštrukcie alebo vnútorné priečky stavby,
a stropom alebo strešnou konštrukciou, pričom v časti obvodovej konštrukcie môže
byť ponechaný dočasný alebo trvalý stavebný otvor slúžiaci na vstup a výstup osôb,
strojov, zariadení alebo dopravných prostriedkov.
(3) Za podlahovú plochu nadzemnej časti realizovanej stavby sa na účely tohto zákona
považuje vnútorný priestor stavby okrem zvislých konštrukcií, ktorého svetlá výška
medzi úrovňou podlahy a stropom alebo strešnou konštrukciou dosahuje minimálne
1,3 metra. Do podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby sa započítava
plocha arkierov a výklenkov, ak sú súčasne najmenej 1,2 metra široké, 0,3 metra
hlboké a 2 metre vysoké od podlahy. Do podlahovej plochy nadzemnej časti
realizovanej stavby sa započítava plocha zabratá vykurovacími telesami, inštalačnými
predmetmi, technickým zariadením, strojovým vybavením alebo kuchynskou linkou.
Za podlahovú plochu nadzemnej časti realizovanej stavby sa po splnení parametrov
uvedených v prvej až tretej vete považuje aj podlahová plocha podkrovia ako vnútorný
priestor stavby prístupný z posledného nadzemného podlažia vymedzený podlahou
a konštrukciou krovu, prípadne ďalšími stavebnými konštrukciami.
(4) Na účely tohto zákona sa do základu poplatku za rozvoj nezapočítava podlahová
plocha výťahovej šachty, schodiska vrátane plochy medziposchodia, balkónu, lodžie,
terasy bez presklenia a šachty s rozvodmi.
(5) Pri stavbe, ktorá má slúžiť aj na účel využitia, ktorý nie je predmetom poplatku za
rozvoj podľa § 3 ods. 3 písm. c) zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za
rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do výmery podlahovej plochy
nadzemnej časti realizovanej stavby sa započítavajú všetky podlahové plochy
spoločných častí a spoločných zariadení tejto stavby okrem podlahových plôch
spoločných častí a spoločných zariadení, ak tieto slúžia výlučne na účel, ktorý nie je
predmetom poplatku za rozvoj.

(6) Pri stavbe, ktorá nie je predmetom poplatku za rozvoj podľa § 3 ods. 3 písm. c)
zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, predmetom poplatku za rozvoj nie sú ani podlahové plochy
spoločných častí a spoločných zariadení tejto stavby.
(7) Ak sa predmet poplatku za rozvoj podľa § 3 ods. 1 zákona č. 447/2015 Z. z.
o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, realizuje
v dvoch alebo viacerých katastrálnych územiach, ktoré patria dvom alebo viacerým
obciam, poplatok za rozvoj vyrubí rozhodnutím každá obec. Základ poplatku za rozvoj
v každej obci sa určí ako podiel zastavanej plochy stavby zasahujúcej do jej
katastrálneho územia na úrovni prvého nadzemného podlažia k celkovej zastavanej
ploche stavby vynásobený celkovou výmerou podlahovej plochy nadzemnej časti
realizovanej stavby.

Čl. II

Dodatok č. 1 k VZN bol vyvesený úradnej tabuli dňa: 02.02.2022
Dodatok č. 1 k VZN bol zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce: 02.02.2022
Dodatok č. 1 k VZN bol zverejnený na internetovej adrese obce: 02.02.2022
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 14.02.2022
Doručené pripomienky (počet) : 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa 18.02.2022
Dodatok č. 1 schválený Obecným zastupiteľstvom v Rakove dňa 18.02.2022 pod č.: 4/2022
Dodatok č. 1 vyvesený na úradnej tabuli obce Rakovo dňa : od 20.02.2022
Dodatok č. 1 zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce od: 20.02.2022

........................................................
Patrik Antal
starosta obce Rakovo

