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Mesto Moldava nad Bodvou na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy 

Slovenskej republiky, podľa ust. 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a podľa § 2 a § 7 zákona 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“) :     

 

Článok. I 

ÚČEL NARIADENIA 

 

1) Účelom tohto VZN je ustanovenie miestneho poplatku za rozvoj ( ďalej len „poplatok za 

rozvoj“ ) a ustanovenie výšky sadzieb poplatku za rozvoj v súlade so zákonom č. 447/2015 

Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie určuje najmä jednotlivé sadzby poplatku podľa druhu 

stavieb a spresňuje niektoré podmienky výberu a správy poplatku na území mesta Moldava 

nad Bodvou.  

3) Predmetom miestneho poplatku za rozvoj podľa § 3 ods. 1 zákona č. 447/2015 Z.z. je 

pozemná stavba na území obce: 

a) na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba(ďalej 

len „stavebné povolenie), 

b) ktorá je ohlásená stavebnému úradu, 

c) na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením alebo, 

d) ktorá je dodatočne povolená. 

4) Základom poplatku je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby 

uvedená vm2, pričom ak má nadzemná časť viac miestnosti, základom poplatku je súčet 

výmery všetkých miestností, ktoré sa nachádzajú v nadzemných podlažiach stavby. 

Nadzemné podlažie stavby je pre účely tohto VZN každé podlažie, ktoré nemá úroveň 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE    
MESTA  MOLDAVA NAD BODVOU 

O MIESTNOM POPLATKU ZA ROZVOJ 
MESTA MOLDAVA NAD BODVOU 

číslo: ............ 



Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj 
             

Strana 2 z 4 

podlahy alebo jej časť nižšie než 0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme 

širokom 5,00 m po obvode stavby. 

 

 

Článok. II 

USTANOVENIE POPLATKU ZA ROZVOJ 

1) Mesto Moldava nad Bodvou týmto VZN ustanovuje poplatok za rozvoj na území mesta 

Moldava nad Bodvou, v katastrálnom území Moldava nad Bodvou a v katastrálnom území 

Budulov.  

2) Poplatková povinnosť k poplatku za rozvoj podľa § 4 ods. 1 zákona č. 447/2015 Z.z. vzniká 

dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení 

zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom 

povolení stavby alebo dňom ohlásenia stavby stavebnému úradu. 

3) Poplatok za rozvoj sa vypočítava ako súčin základu poplatku a sadzby poplatku za rozvoj 

platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti. 

4) Všetky základné pojmy a podmienky, za ktorých je obec oprávnená tento poplatok  na 

svojom území ustanoviť, sú obsiahnuté v zákone č. 447/2015 Z. z . o miestnom poplatku za 

rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Článok III. 

                   SADZBY POPLATKU ZA ROZVOJ 

 

1) Sadzby poplatku za rozvoj v katastrálnom území Moldava nad Bodvou a v katastrálnom území 

Budulov sa ustanovujú v nasledovnej výške za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej 

časti stavby pre stavby v členení: 

a) stavby na bývanie ( ďalej len „bývanie“ ) podľa stavebného zákona vo výške 5,- €, 

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

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu vo výške 10,- €, 

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

administratívu vo výške 35,- €,  

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

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou vo výške 10,- €, 

e) ostatné stavby  vo výške 10,- €. 
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Článok IV. 

                                POUŽITIE VÝNOSU 

 

1) Výnos z poplatku za rozvoj použije mesto Moldava nad Bodvou na úhradu kapitálových 

výdavkov podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súvisiacich so 

stavbou vrátane vysporiadania pozemku na tento účel: 

a) zariadenie starostlivosti o deti,  

b) slúžiacou na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, 

c) sociálneho bývania, 

d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie, 

e) zdravotníckeho zariadenia, 

f) verejne prístupného parku, úpravou verejnej zelene, 

g) miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry. 

 

2) Výnos z poplatku za rozvoj môže použiť mesto Moldava nad Bodvou aj v inom katastrálnom 

území mesta Moldava nad Bodvou, ako je katastrálne územie, v ktorom sa nachádzajú stavby, za 

ktoré bol vybraný miestny poplatok za rozvoj .  

 

 

 Článok V. 

                      ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

1) Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Moldave nad Bodvou dňa ............... 

uznesením č................. 

 

 

 

V Moldave nad Bodvou dňa ........................ 

 

 
 

JUDr. Ing. Slavomír Borovský  
                                                                                                            primátor mesta  
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Návrh VZN zverejnený:  dňa ................... na pripomienkovanie na úradnej tabuli. 
VZN schválené:               na MZ dňa ................. uznesením č................. 
VZN vyhlásené:               vyvesením dňa ................ na 15 dní na úradnej tabuli . 
VZN účinné:                     zvesením z úradnej tabule dňa.......................... 
 
 
 
Dňom vyvesenia tohto návrhu na spripomienkovanie, začína plynúť 10 dňová lehota počas ktorej 
môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, 
elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úr 


