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Legislatívne východiská: 
 

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za 
rozvoj 

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

 
 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 
 

 
 

 
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

 
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

 
Oznámenie osobného záujmu podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.: 

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na 
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný 
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný 
záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi. 
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Dôvodová správa č. 22  

 
Návrh na schválenie zámeru mesta Moldava nad Bodvou prijať VZN o miestnom poplatku 
za rozvoj  
 
 
Od 01. 11. 2016 je v platnosti a účinnosti zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa umožňuje mestám a obciam viac regulovať 
negatívne vplyvy investičných aktivít na svojom území a to vyberaním miestneho poplatku za 
stavby postavené v katastrálnom území samosprávy, ktorých poplatok je účelovo viazaný na krytie 
kapitálových výdavkov rozpočtu samosprávy súvisiacich s konkrétnym druhom 
verejnoprospešných stavieb. Uvedená možnosť vyberania poplatku za rozvoj je zákonom 
ustanovená pre samosprávy ako fakultatívna, ale narastajúca výstavba v meste Moldava nad 
Bodvou vyvoláva potreby takýto poplatok za rozvoj prijať. 
 
 
V súlade s vyššie uvedeným, preto navrhujeme poslancom Mestského zastupiteľstva v Moldave 
nad Bodvou, aby prijali toto uznesenie:  
 

 
Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. ..../2021 z 27. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 10. 06. 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu: 
 

 schvaľuje   

 
zámer mesta Moldava nad Bodvou prijať Všeobecne záväzné nariadenie mesta Moldava nad 
Bodvou o miestnom poplatku za rozvoj v predloženom znení.   
 
 
 
Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 


