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Mesto Sliač v súlade s ustanovením § 4 ods. 3, písm. c), § 6 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 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.  dodatkom č. 1, mení čl. 2, §2, bod 1, písm. d) Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 02/2019, ktorým určilo sadzby miestneho poplatku za rozvoj (ďalej len ako "VZN") 

nasledovne : 

 

Článok 2 

Určenie sadzby poplatku za rozvoj 
 

§2  
 

Mesto Sliač ustanovuje sadzby poplatku za rozvoj pre jednotlivé katastrálne územia takto : 

 

1. Katastrálne územie Hájniky, Rybáre a Sampor 

 

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

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou a podlahovou 

plochou nadzemnej časti vo výške 13 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej 

časti stavby. 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu bol schválený uznesením mestského 

zastupiteľstva č. 392/2020 zo dňa 24.9.2020. 

2. Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia spolu s ostatnými ustanoveniami článkov 1 až 4 

tvorí jeho úplné znenie. 

3. Tento Dodatok č. 1 VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021  
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