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Dôvodová správa  

 

Zákon č. 447/2015 Z. z. vytvoril zákonný predpoklad pre zavedenie miestneho poplatku 

za rozvoj jednotlivými obcami. 

Navrhované všeobecne záväzné nariadenia vychádza z tejto zákonnej úpravy a upravuje 

tie otázky, ktoré zákon zveruje úprave všeobecne záväzným nariadením. 

 

Predmetom poplatku za rozvoj je stavba uvedená v právoplatnom stavebnom povolení, 

ktorým sa povoľuje stavba, uvedená v oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe, v 

právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením a právoplatnom 

rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby, ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia 

podlahová plocha v nadzemnej časti stavby. 

 

Poplatníkmi poplatku za rozvoj je v zmysle citovaného zákona osoba, ktorá je ako 

stavebník uvedená vo vyššie uvedených rozhodnutiach stavebného úradu. 

 

Zákon č. 447/2015 Z. z. stanovuje rozmedzie sadzby poplatku za rozvoj od 3 eur do 35 

eur za každý ja začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti. Navrhované sadzby poplatku za 

rozvoj sú v dolnej polovici tohto zákonného pásma. 

 

Zo zákonnej úpravy vyplýva tiež rozpočtové určenie výnosu poplatku za rozvoj. Výnos 

z poplatku za rozvoj je možné použiť na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so 

stavebnými nákladmi na stavbu vrátane nákladov na vysporiadanie pozemku na zariadenia 

starostlivosti o deti, na stavbu slúžiacu na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych 

služieb, stavbu sociálneho bývania, školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické 

vyučovanie, stavbu zdravotníckeho zariadenia, verejne prístupného parku, úpravy verejnej 

zelene, stavbu miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej 

infraštruktúry, na opatrenia na zadržanie vody v území a na zmierňovanie zmeny klímy 

a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky.  

Z uvedeného taxatívneho výpočtu je zrejmé, že ide o kapitálové výdavky na 

verejnoprospešné stavby, resp. stavby pre neziskový sektor. 

        

Poplatok za rozvoj sa navrhuje zaviesť od 1. januára 2020, teda na stavby, ktoré budú 

predmetom rozhodnutí stavebného úradu, ktoré nadobudnú právoplatnosť po 1. januári 2020. 

 

Na základe uvedeného odporúčame Mestskému zastupiteľstvu v Bytči rozhodnutie tak, 

ako je uvedené ďalej. 

 

 

Návrh rozhodnutia : 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Bytči schvaľuje  

 

 Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Bytča č.  /2019 o miestnom poplatku za rozvoj 
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(Návrh) 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA BYTČA 

č. ...... /2019 z 12. decembra 2019 

 o miestnom poplatku za rozvoj 

 

Mestské zastupiteľstvo v Bytči podľa ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 447/2015 Z. z. 

o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov sa uznieslo na tomto  

všeobecne záväznom nariadení :          

  

Článok 1 

Účel nariadenia 

Týmto všeobecne záväzným nariadením Mesto Bytča ustanovuje na celom území Mesta 

Bytča miestny poplatok za rozvoj1. 

Článok 2 

Sadzby poplatku za rozvoj 

Ustanovujú sa sadzby 2  poplatku za rozvoj, za každý aj začatý m² podlahovej plochy 

nadzemnej časti stavby, vo výške :  

a) 5,00 eur za stavby na bývanie, 

b) 5,00 eur za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 

vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

c) 10,00 eur za priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu, 

d) 10,00 eur za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané 

na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou 

činnosťou, 

e) 10,00 eur za ostatné stavby. 

 

Článok 3 

Použitie výnosu 

1. Výnos poplatku3 za rozvoj je možné použiť v ktoromkoľvek katastrálnom území Mesta 

Bytča, bez ohľadu na to, v ktorom katastrálnom území bol poplatok za rozvoj vybratý. 

                                                             
1 § 2 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
2 § 7 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
3 § 11 ods. 3 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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2. Mesto Bytča zverejní 4  informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití 

v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov na úradnej tabuli Mesta Bytča 

a na webovom sídle Mesta Bytča vždy najneskôr do konca mesiaca február za 

predchádzajúci kalendárny rok. 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov 

na úradnej tabuli Mesta Bytča a na webovom sídle Mesta Bytča dňa 26. novembra 2019. 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2020. 

 

 

Ing. Miroslav Minárčik 

       primátor mesta 

                                                             
4 § 11 ods. 4 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov 


