Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 8/2019
o miestnom poplatku za rozvoj

Obec Štrba na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 2 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku
za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) :
§1
Základné ustanovenie
Týmto nariadením Obec Štrba (ďalej len „obec“) zavádza miestny poplatok za rozvoj (ďalej len
„poplatok za rozvoj “) pre katastrálne územie Štrba a v rámci tohto katastrálneho územia pre
jednotlivé časti obce: Štrba, Tatranská Štrba a Štrbské Pleso a ustanovuje výšku sadzby poplatku.
§2
Sadzba poplatku za rozvoj
Sadzba poplatku za rozvoj sa vyrubuje za každý aj začatý meter štvorcový podlahovej plochy
nadzemnej časti stavby pre nižšie uvedené jednotlivé časti obce nasledovne:
a. Územie – jednotlivá časť obce

Štrba

Tatranská
Štrba

Štrbské
Pleso

b. stavby na bývanie

0 Eur/m2 20 Eur/m2 35 Eur/m2

b. stavby na pôdohospodársku produkciu definované v § 7 ods. 2
písm. b) zákona

0 Eur/m2

c. priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu

10 Eur/m2 20 Eur/m2 35 Eur/m2

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

10 Eur/m2 20 Eur/m2 35 Eur/m2

e. ostatné stavby

0 Eur/m2 20 Eur/m2 35 Eur/m2

0 Eur/m2

0 Eur/m2

§3
Vymedzenie jednotlivých častí obce
Správca dane v zmysle ustanovení § 7 ods. 3 zákona vymedzuje jednotlivé časti obce nasledovne:
a) časť Štrba je časť územia obce Štrba, ktorá je graficky vymedzená v prílohe č. 1,
b) časť Tatranská Štrba je časť územia obce Štrba, ktorá je graficky vymedzená v prílohe č. 2,
c) časť Štrbské Pleso je časť územia obce Štrba, ktorá je graficky vymedzená v prílohe č. 3.
§4
Použitie výnosu z poplatku
Výnos z tohto poplatku je príjmom rozpočtu obce. Výnos z poplatku vyrubený za stavby umiestnené na
Štrbskom Plese (ako v jednotlivej časti obce) sa použije vo výške 50 % toho výnosu na účely určené
zákonom v ostatných dvoch častiach obce – v Štrbe a v Tatranskej Štrbe. Výšku výnosu z poplatku

a jeho použitie bude zverejnené v mieste obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli a internetovej stránke
obce) do 31. januára nasledujúceho roku po uplynutí roku, v ktorom bol poplatok za rozvoj uhradený.
§5
Záverečné ustanovenie
1. Vzťahy neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za
rozvoj a ostatnými osobitnými právnymi predpismi.
2. Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Štrbe uznesením č. 99/2019 dňa 10. 12.
2019.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2020.

Michal S ý k o r a
starosta obce

•

Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej
tabuli obce:

dňa : 25.11.2019

•

dňa :

•

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom vyvesené
(publikované) na úradnej tabuli obce :

12.12.2019

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce :

dňa : 30.12.2019

pečiatka

podpis: ............................

