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Mesto Leopoldov na   základe  originálneho  výkonu samosprávnej funkcie podľa   

§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení 

s ustanovením § 2 a § 7 zákona NR SR č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len 

„VZN“): 

  

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 120 /2016 

o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj  

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Mesto Leopoldov (v ďalšom texte iba „mesto“)  v jednotlivých častiach mesta ustanovuje 

miestny poplatok za rozvoj (v ďalšom texte iba „poplatok“),  v sadzbách ako je určené 

v tomto VZN.  

(2) V zmysle § 2 zákona č. 447/2015 Z.z. jednotlivými časťami mesta Leopoldov na účely 

tohto VZN sa rozumie: 

a/  časť k. ú. Leopoldov určená súborom susediacich parciel pozemkov, parcelné čísla : 

    481 – 488, 489/8-489/23, 1648/1, 1650/2, 1654/2, 1656, 2458/2, 2462/2, 2465 –   2472/6, 

2489–2499, 2500/1-2500/17, 2501 - 2504, 2507 – 2509, 2627/1 – 2627/95, 2622/1, 2625, 

2626, 2605, 2598-2604, 2608/1, 2608/2  

b/  časť k. ú. Leopoldov určená súborom susediacich parciel pozemkov, parcelné čísla: 

770-774, 821- 828/15, 831, 833, 835, 836, 1290, 1297-1305, 1427-1429, 1507/1-1511, 

1610/1-1610/33,  1639, 1644, 1657/10-1657/21, 1657/23-1658,  2220/1, 2362 – 2383, 

1292, 1293, 1270 -1288, 1296/5 - 1297, 1507/1 – 1511, 2222, 2231, 2232/1, 2232/2, 

2224/1, 2229/2, 2227, 2710, 2721/1 - 2721/6,  1237/1, 1638/1,  2724/1 – 2725/5,  2729 – 

2730/2, 1657/16, 1639, 1430/1 – 1435, 1604/1 - 1609, 2396/1 –2398,  2223/2 – 2289, 

2292 - 2301, 2304 - 2344, 2703 –2708    

 

 

 

§ 3 

Sadzby poplatku 

 

Mesto Leopoldov  v zmysle § 7 ods. 2 ustanovuje nasledovné sadzby poplatku v členení 

podľa stavieb: 

a) stavby na bývanie – výška sadzby 10 EUR za každý aj začatý m
2
 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb 

na vlastnú administratívu – výška sadzby 35 EUR za každý aj začatý m
2
, 

c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu – výška sadzby 35 EUR za každý aj začatý m
2
, 

d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na 

skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou 

činnosťou – výška sadzby 35 EUR za každý aj začatý m
2
 a 

e) ostatné stavby – výška sadzby 35 EUR za každý aj začatý m
2
. 

 



 

 

§ 5 

Spoločné a záverečné ustanovenia  

  

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Leopoldov  

dňa 12.12. 2016   nariadením č. .............. . 

(2) Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2017. 

 

 

 Mgr. Terézia Kavuliaková 

         primátorka mesta 

 

Vyvesené: 25.11.2016 

Zvesené: 

 

 

 

 


