
 

 

        

 

MESTO TRNAVA 
MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE 

 
 

NÁVRH 
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉHO  NARIADENIA  

 

o miestnom poplatku za rozvoj 

 
Dátum vyvesenia návrhu VZN:     06. 02. 2017  
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie:   16. 02. 2017 
 

 
 
   

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, na základe samostatnej pôsobnosti podľa 

článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods. 3 písm. c) a § 
6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a podľa § 2, § 7 ods. 2 až 4 a § 9 ods. 4 zákona č. 447/2015 z. z. o miestnom 

poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 
predpisov  (ďalej len „zákon č. 447/2015 Z. z.“), vydáva toto všeobecne záväzné 

nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj (ďalej len „VZN“). 
 

  
 

čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 

Mesto Trnava týmto VZN ustanovuje v súlade so  zákonom č. 447/2015 Z. z., na 
území mesta Trnava miestny poplatok za rozvoj (ďalej len „poplatok za rozvoj“). 

 
 
 

čl. 2 

Predmet poplatku 
 

(1) Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce,  

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické 
osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme alebo 
elektronicky na adresu infoservis@trnava.sk, alebo ústne do zápisnice na MsÚ.  
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 
zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí spracovateľ nariadenia prihliadať, a to 
najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Na pripomienky uplatnené po desaťdňovej lehote sa 
nemusí prihliadať. 
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(a) na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie1, ktorým sa povoľuje 

stavba (ďalej len „stavebné povolenie“), 
(b) ktorá je ohlásená stavebnému úradu2, 

(c) na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej 
dokončením3 alebo 

(d) ktorá je dodatočne povolená4. 

 
(2) Predmetom poplatku za rozvoj je stavba podľa odseku 1, ak jej uskutočnením 

vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby. 
 
(3) Predmetom poplatku za rozvoj nie je:  

 
(a) údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia bytového domu5, pri 

ktorej sa nemení úhrn podlahových plôch všetkých bytov a nebytových 

priestorov v bytovom dome,  
(b) údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia inej stavby ako je bytový 

dom, pri ktorej sa nemení výmera podlahovej plochy stavby ani účel jej 
užívania, 

(c) drobná stavba, nadstavba a prístavba s výmerou podlahovej plochy do 

25 m2, 
(d) stavba alebo časť stavby 

1. sociálneho bývania6 alebo slúžiaca na vykonávanie sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately, 

2. vstavanej garáže a parkovacieho státia v rámci existujúcej stavby, 

3. zdravotníckeho zariadenia7,  
4. slúžiaca materským školám, na základné vzdelávanie8, na stredné    

vzdelávanie9, na vyššie odborné vzdelávanie10, na vysokoškolské 

vzdelávanie vo verejných vysokých školách, výlučne strediskám 
praktického vyučovania alebo špecializovanému výučbovému zariadeniu 

verejnej vysokej školy, 
5. slúžiaca zariadeniu sociálnych služieb11, 
6. slúžiaca na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských 

spoločností registrovaných štátom, 
7. slúžiaca na obranu štátu, 
8. slúžiaca na účely múzea, knižnice, galérie a kultúrneho strediska, 

9. slúžiaca na športové účely, 
10. významnej investície podľa osobitného predpisu12.  

                                                 
1
 §66 až §70 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov 
2
  § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 

3
  § 139b ods. 4a 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 

4
  § 88a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 

5
  § 2 ods. 2 a 9 až 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

 priestorov   v znení neskorších predpisov 
6
  § 21 ods. 1 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní 

7
  § 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

 organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z. 
8
  § 16 ods. 4 a 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  

 znení neskorších predpisov 
9
  § 16 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 324/2012 Z. z. 

10
 § 16 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 324/2012 Z. z. 

11
 Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

    (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 
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(e) stavba skleníka na pozemku evidovanom v katastri nehnuteľností ako orná 

pôda alebo záhrady s výmerou podlahovej plochy do 1000 m2 , 
(f) stavba skleníka určeného na hydroponické pestovanie rastlín s výmerou 

podlahovej plochy do 1000 m2, ak je skleník vykurovaný geotermálnou 
energiou, 

(g) stavba na pôdohospodársku produkciu a stavba využívaná na skladovanie 

vlastnej pôdohospodárskej produkcie s výmerou podlahovej plochy do 1500 
m2. 

 
(4) Odsek 3 písm. e) až g) sa nevzťahujú na stavbu, ktorej stavebníkom je zároveň 

vlastník ďalšej stavby s rovnakým využitím v tom istom katastrálnom území, 

a na stavbu, ktorej stavebník súčasne uskutočňuje ďalšiu stavbu s rovnakým 
využitím v tom istom katastrálnom území. 

 

 
 

čl. 3  

Poplatník 
 

(1) Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako 

stavebníkovi13) vydané stavebné povolenie, rozhodnutie o povolení zmeny stavby 
pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby alebo ktorá ako 
stavebník ohlásila stavbu stavebnému úradu. 

 
(2) Poplatníkom nie je obec, alebo samosprávny kraj alebo štát, ktorá ako stavebník 

uskutočňuje stavbu na svojom území. 
 

(3) Ak  uskutočňuje  stavbu  viac  stavebníkov  uvedených  v  stavebnom povolení, 

rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutí o 
dodatočnom povolení stavby alebo v ohlásení stavby stavebnému úradu 
poplatníkom je každý stavebník v rovnakom pomere, ak sa nedohodnú inak. Ak 

sa všetci poplatníci dohodnú, poplatníkov zastupuje jeden z nich (ďalej len 
"zástupca") a ostatní poplatníci ručia za poplatok za rozvoj v rovnakom pomere, 

pričom túto skutočnosť zástupca písomne oznámi obci najneskôr v deň vzniku 
poplatkovej povinnosti. 
 

(4) Ak uskutočňujú stavbu manželia v rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov, poplatníkmi sú obaja manželia, ktorí ručia za poplatok za rozvoj 

spoločne a nerozdielne. 
 

            
čl. 4 

Základ poplatku 
 

Základom poplatku za rozvoj podľa tohto VZN je výmera nadzemnej časti podlahovej 
plochy realizovanej stavby v m2, ktorá je predmetom poplatku za rozvoj podľa čl. 2,  
pričom na účely tohto VZN sa za podlahovú plochu nadzemnej časti stavby považuje 

súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach14 stavby. 

                                                                                                                                                                            
12

 Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých 

    zákonov v znení neskorších predpisov 
13

 § 59 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 
14

 § 12 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

    odpady v znení zákona č. 268/2014 Z. z. 
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čl. 5 

Sadzba poplatku 
 

(1) Mesto Trnava sa pre  účely tohto VZN delí na jednotlivé časti obce takto15: 
Trnava – stred, Trnava – západ, Trnava – sever, Trnava – východ, Trnava – juh + 
Modranka, tak ako je uvedené v grafickej prílohe č.1 tohto VZN. 

 
(2) Sadzby poplatku za rozvoj sa stanovujú v eurách za každý, aj začatý m2 

podlahovej plochy nadzemnej časti stavby pre stavby v členení nasledovne:  
  

a) stavby na bývanie16 (ďalej len „Bývanie“) 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie vrátanie stavieb na vlastnú administratívu (ďalej len „Stavby na 

pôdohospodárske a lesné hospodárstvo“) 
c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane  stavieb na 

vlastnú administratívu (ďalej len „Priemysel + sklady a administratíva“) 
d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na 

skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so 

zárobkovou činnosťou (ďalej len „Komerčné + sklady a administratíva“) 
e) ostatné stavby (ďalej len „Ostatné“) 

 
                     v eurách  

 územie Bývanie Stavby pre 
pôdohospodárske a  
lesné hospodárstvo 

Priemysel  
+  

sklady 
a administratíva 

Komerčné  
+ 

sklady 
a administratíva 

Ostatné 

1 Trnava – stred 10,0  35,0  35,0 35,0 20,0  

2 Trnava – západ 10,0 5,0  20,0 25,0 10,0 

3 Trnava – sever 10,0 5,0  10,0  25,0 10,0 

4 Trnava – východ 10,0  5,0   15,0 25,0 10,0 

5 Trnava – juh + Modranka 10,0  5,0  8,0   15,0  10,0 

 
 

čl. 6 
Výpočet poplatku za rozvoj 

 

(1) Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku za rozvoj podľa čl. 4 
tohto VZN znížený o 60 m2  a sadzby poplatku za rozvoj podľa čl. 5 tohto VZN. 

 
(2) Ak sa stavba realizuje na viaceré účely základ poplatku podľa čl. 4 sa zníži o 60 

m2 z výmery podlahovej plochy s najväčším podielom na celkovej ploche stavby. 

Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčet pomerných častí poplatku za rozvoj, 
pričom pomerná časť poplatku za rozvoj sa vypočíta ako súčin sadzby poplatku 

za rozvoj podľa čl. 5 tohto VZN a podlahovej plochy na príslušný účel využitia 
stavby.  

 

(3) Ak je v stavebnom povolení, rozhodnutí o povolení stavby pred jej dokončením, 
rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo v ohlásení stavby stavebnému 
úradu uvedených viacero stavebných objektov, ktoré sú predmetom poplatku za 

rozvoj, na účely výpočtu poplatku za rozvoj sa považujú za jednu stavbu. 

                                                 
15

 § 17a zákona č. 582/2004 Z. z.  
16

 § 43b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. 
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(4) V prípade, ak vznikne stavebníkovi poplatková povinnosť podľa tohto VZN 

v súvislosti s vydaným rozhodnutím o povolení zmeny stavby pred jej 
dokončením, ktorým sa rozširuje rozsah stavebného povolenia, ktoré 

nepodliehalo poplatkovej povinnosti podľa tohto VZN, základom poplatku za 
rozvoj je kladný rozdiel výmery nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej 
stavby v m2, vyplývajúci z vydaného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred 

jej dokončením a stavebného povolenia. 
 

(5) Vypočítaný poplatok za rozvoj sa zaokrúhli na eurocenty nadol. 
 

  

čl. 7 
Vznik, zánik poplatkovej povinnosti a oznamovacia povinnosť 

 

(1) Poplatková povinnosť 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. 

 

(2) Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, 
ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať. 

 
(3) Ak má stavba slúžiť na viaceré účely, poplatník je povinný oznámiť Mestu 

Trnava najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti výmeru podlahovej plochy 

nadzemnej časti stavby podľa príslušného účelu využitia podlahovej plochy. 
 
 

                                             čl. 8 
            Vyrubenie, splatnosť a platenie poplatku za rozvoj 

 
(1) Mesto Trnava vyrubí poplatok za rozvoj rozhodnutím na základe právoplatného 

stavebného povolenia. 
 

(2) Ak bolo po vyrubení poplatku za rozvoj poplatníkovi vydané rozhodnutie o 
povolení stavby pred jej dokončením alebo rozhodnutie o dodatočnom povolení 
stavby, Mesto Trnava vyrubí poplatok za rozvoj novým rozhodnutím. Novým 
rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie ruší, pričom už zaplatený poplatok za 
rozvoj vyrubený pôvodným rozhodnutím sa započítava na úhradu poplatku za 
rozvoj vyrubeného novým rozhodnutím. 

 
(3) Poplatok za rozvoj je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia o vyrubení poplatku za rozvoj. 
 

(4) Mesto Trnava na základe žiadosti poplatníka môže určiť platenie poplatku za 
rozvoj v splátkach. Splátky sú splatné v lehotách určených Mestom Trnava 
v rozhodnutí, ktorým sa o platení v splátkach rozhoduje; proti tomuto 
rozhodnutiu sa nemožno odvolať. 
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čl. 9 

Vrátenie poplatku za rozvoj 
 

(1) Ak poplatník neoznámi zánik poplatkovej povinnosti podľa čl. 7 ods. 2 tohto VZN 
správcovi poplatku do 60 dní odo dňa jej zániku, nárok na vrátenie poplatku za 
rozvoj zaniká. 

 
(2) Obec vráti poplatok za rozvoj poplatníkovi na základe žiadosti do 60 dní odo dňa 

právoplatnosti rozhodnutia o vrátení poplatku za rozvoj. 
 

(3) Ak došlo novým rozhodnutím podľa čl. 8 ods. 2 k zníženiu vyrubeného poplatku 

za rozvoj, Mesto Trnava do 60 dní odo dňa právoplatnosti nového rozhodnutia 
podľa čl. 8 ods. 2 vráti rozdiel medzi zaplateným poplatkom za rozvoj a novo 
vyrubeným poplatkom za rozvoj. 

 
 

 čl. 10 

  Použitie výnosu poplatku za rozvoj 
 

(1) Výnos z poplatku za rozvoj  sa použije na úhradu kapitálových výdavkov17 

súvisiacich so stavbou vrátane vysporiadania pozemku na tento účel: 
 

a) zariadenia 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 použije Mesto Trnava v jej jednotlivej časti v zmysle 

čl. 5 ods.1, v ktorej v súvislosti so stavbou, poplatok za rozvoj bol vybratý, alebo 

výnos z poplatku za rozvoj použije v inej jednotlivej časti v zmysle čl. 5 ods. 1. 
 

 
                                             čl. 11 
                                Záverečné ustanovenia 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom ........... . 
 
 
 

 
            

 
 

 

 

                                                 
17

 § 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 
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 Dôvodová správa 
 

Národná rada SR prijala zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 01. 11. 2016 (ďalej len „zákon“ ) a dňa 

7.12.2016 bola prijatá novela zákona, zákonom č. 375/2016 Z. z., ktorým sa zmenil a doplnil zákon 

č. 447/2015 Z. z. (ďalej len „novela“), s účinnosťou od 31.12.2016. 

Tento zákon a novela splnomocňuje obce (mestá), aby mohli prijať VZN, ktorým na svojom území 

ustanovia miestny poplatok za rozvoj (ďalej len „poplatok za rozvoj“). 
 

Zámerom zákona je dobrovoľné zavedenie nového finančného nástroja do samosprávnej pôsobnosti 

obce, ktorý má plniť funkcie : 

- príjmovú, 

- rozvojovú, 

- protikorupčnú, 

- regulačnú. 
 

Cieľom zavedenia poplatku okrem hore uvedených funkcií je aj, aby sa záťaž novej výstavby  

neuskutočňovala len na úkor obyvateľstva, na úkor modernizácie existujúcich stavieb, areálov a pod... 

aby sa tým nezvyšovalo napätie medzi rozvojom mesta a jeho prevádzkou a správou. 

 

Sadzbu miestneho poplatku za rozvoj  je možné  meniť len k 1. januáru kalendárneho roka.  

 

Miestny poplatok za rozvoj je príjmom rozpočtu mesta. Ak sa mesto rozhodne zaviesť poplatok, 

má v zmysle zákona možnosť : 

- stanoviť rôzne sadzby pre katastrálne územia alebo jednotlivú časť mesta, 

- stanoviť rôzne sadzby pre druhy stavieb, 

- použiť výnos na konkrétne definované kapitálové výdavky a na usporiadanie vlastníctva 

k pozemku na príslušný účel, 

- rozhodnúť, kde sa využije výnos z poplatku. 

 

Mesto sa môže rozhodnúť, či zavedie poplatok na celom svojom území alebo len na časti svojho územia. 

Ak mesto chce ustanoviť poplatok pre jednotlivú časť obce, táto časť obce musí spĺňať kritéria, ktoré 

vyplývajú zo zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov – musí ísť o celistvú časť obce, v ktorej je 

najmenej 5 % daňovníkov dane z nehnuteľností danej obce.  

 

Predmetom poplatku za rozvoj sú len tie stavby, na ktoré bolo vydané právoplatné stavebné povolenie 

po nadobudnutí účinnosti zákona, najskôr však po zavedení poplatku za rozvoj mestom vo VZN. Novelou 

zákona sa : 

- rozšíril a precizuje sa predmet poplatku, pričom prišlo k odstráneniu pochybností a k spresneniu, že 

predmetom poplatku za rozvoj bude len tá stavba alebo časť stavby, uskutočnením ktorej vznikne nová 

alebo ďalšia podlahová plocha stavby, 

-  rozšírilo taxatívne vymedzenie stavieb, ktoré nie sú predmetom poplatku za rozvoj  (napr. údržba, 

oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia bytového domu, pri ktorej sa nemení úhrn podlahových 

plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a inej stavby ako je bytový dom, pri 

ktorej sa nemení výmera podlahovej plochy stavby ani účel jej užívania..) 

 

- vypustili stavby rodinného domu s výmerou podlahovej plochy do 150 m
2
 z okruhu stavieb 

oslobodených od miestneho poplatku za rozvoj. 

 Dôvodom bolo zrovnoprávnenie stavebníkov rodinných domov so stavebníkmi bytových domov.      

 

Predmetom poplatku za rozvoj  sú iba pozemné stavby. Z predmetu poplatku vyplýva, že poplatku 

nepodliehajú inžinierske stavby, stavby, ktoré sa ohlasujú stavebnému úradu, resp. na ktoré bolo vydané 
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rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením, a tiež na stavby, ktoré sú súčasťou negatívneho 

vymedzenia predmetu poplatku v § 3 ods.2 zákona. 

 

Základom poplatku je výmera nadzemných častí podlahovej plochy realizovanej stavby v m
2
, ktorá sa 

určí spočítaním výmer všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby. Pri určení týchto výmer sa 

vychádza z projektovej dokumentácie stavby priloženej k dokumentom tvoriacim podklad pre vydanie 

stavebného povolenia. Nadzemným podlažím stavby sa rozumie každé podlažie, ktoré nemá úroveň 

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

širokom 5,00 m po obvode stavby. Predmetom poplatku nie sú podzemné podlahové plochy. 

 

Výpočet poplatku za rozvoj 

Pri výpočte poplatku sa vychádza zo základu poplatku – podlahovej plochy, ktorá prijatou novelou sa  

zníži o 60 m
2
.
 
 Primeranosť odpočítateľnej položky v rozlohe 60 m

2
 nadväzuje na právny predpis, ktorý 

definuje podlahovú plochu bežného štandardu nájomných bytov pri poskytovaní dotácii na ich obstaranie. 

Zároveň sa na účely tohto zákona pre zamedzenie pochybností jednoznačne ustanovuje, že viacero 

stavebných objektov realizovaných súčasne sa pri výpočte poplatku bude považovať za jednu stavbu 

(odpočítateľná položka sa uplatní len raz na všetky stavebné objekty). 

 

Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané právoplatné 

stavebné povolenie. Pre poplatníka sa neviaže povinnosť podávať priznanie k poplatku, okrem 

oznamovacej povinnosti, ktorú má poplatník ak stavba slúži na viaceré účely. Najneskôr v deň vzniku 

poplatkovej povinnosti oznámi mestu výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby podľa 

príslušného účelu využitia podlahovej plochy. V prípade, že je na stavebnom povolení uvedených viac 

stavebníkov, poplatníkom je každý stavebník v rovnakom pomere, ak sa nedohodnú inak. Ak sa 

poplatníci dohodnú a bude ich zastupovať jeden z nich, zástupca oznámi túto skutočnosť písomne 

najneskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, pričom ostatní poplatníci ručia za 

poplatok v rovnakom pomere. Ak sa poplatníci dohodnú, že poplatníkmi budú v inom ako rovnakom 

pomere, túto skutočnosť spoločne oznámia písomne mestu, najneskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti 

stavebného povolenia, pričom jednotliví poplatníci budú ručiť za poplatok v pomere aký bol oznámený 

obci. 

 

Mesto Trnava vyrubí poplatok za rozvoj rozhodnutím mesta na základe údajov o spôsobe využitia 

stavby, podlahovej plochy, ktorá podlieha poplatku a príslušnej sadzby poplatku. Rozhodnutie mesta sa 

vydáva v súlade s § 63 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Sadzba poplatku za rozvoj bola zákonom stanovená v rozmedzí 10 – 35 eur za každý aj začatý m
2
 

podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. Novelou zákona sa  znížila  spodnú sadzbu poplatku na 3 eurá 

za m
2
, z dôvodu primeranejšieho spoplatnenia niektorých druhov stavieb a umožnenia stanovenia aj 

nižšej sadzby poplatku ako pôvodných 10 eur za m
2
.  

 

 

Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení poplatku.  

Poplatník môže požiadať o platenie poplatku v splátkach. Platenie poplatku za rozvoj v splátkach môže 

mesto určiť rozhodnutím, proti ktorému nie je možné podať odvolanie. 

 

Ak stavebné povolenie stratilo platnosť a poplatník oznámi zánik poplatkovej povinnosti do 60 dní odo 

dňa, kedy stavebné povolenie stratilo platnosť, mesto  vráti poplatok do 60 dní odo dňa právoplatnosti 

rozhodnutia o vrátení poplatku za rozvoj. Ak poplatník zánik poplatkovej povinnosti neoznámi v lehote 

60 dní, nárok na vrátenie zaplateného poplatku zaniká zo zákona. 

Na príprave podkladov pre zavedenia poplatku za rozvoj pracovala pracovná skupina v zložení:  

Ing.  arch.  Tomáš  Guniš,   Ing.  Iveta  Miterková,  Ing.   Mária Burzová,  JUDr. Jana Tomašovičová, 
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Mgr. Želmíra Lackovičová, Mgr. Tomáš Kurinec, Ing. arch Eva Hulmanová a Ing. Viktor Nižnanský, 

PhD ako externý poradca (ďalej len „pracovná skupina“). 

 

Pracovná skupina po podrobnom oboznámení sa s jednotlivými ustanoveniami zákona pristúpila 

k spracovaniu materiálu  metodiky - „Miestny poplatok za rozvoj“. 

Pri príprave materiálu – pracovná skupina postupovala nasledovne : 

 zadefinovala zóny poplatku (jednotlivé časti mesta v súlade s mestskými časťami Trnavy – pri 

splnení 5% kvóra počtu daňovníkov) - územie mesta rozdelila na jednotlivé časti, 

 ustanovila rôzne sadzby poplatku za rozvoj pre jednotlivé druhy stavieb v jednotlivých častiach 

mesta, tak ako je uvedené v návrhu VZN, 

 stanovila v jednotlivých častiach mesta prevládajúce funkčné využitie územia podľa platného 

územného plánu, 

 odhadla predpokladanú výstavbu bytov v jednotlivých mestských častiach na základe územno 

plánovacej dokumentácie a cez urbanistické ukazovatele bol prepočítaný dopad na potrebu 

vybavenosti, 

 na základe analýzy dopadov na potrebu vybavenosti a prevládajúcich funkcií v zmysle územného 

plánu pripravila odporúčania sadzieb poplatku a návrh sadzieb pre jednotlivé druhy stavieb 

v jednotlivých častiach mesta, vrátane zdôvodnenia. 

 

Mesto Trnava zaznamenáva veľký rozmach výstavby už niekoľko rokov. V rokoch 2011 – 2015 bolo 

v meste postavených cca 362 tisíc m
2
 podlahovej plochy.  Výstavba vyvoláva potreby budovania ďalšej 

technickej, ale aj sociálnej infraštruktúry, čo predstavuje tlak na výdavky v rozpočte samosprávy. 

 

Predkladateľ, na základe odporúčaní pracovnej skupiny,  navrhoval už v decembri 2016, na základe 

spracovaného materiálu - metodiky „Miestny poplatok za rozvoj“, ktorý je zverejnený na internetovej 

stránke mesta v sekcii strategické dokumenty, Mestskému zastupiteľstvu v Trnave zaviesť poplatok za 

rozvoj. Z dôvodu, že v dobe predkladania návrhu VZN na rokovanie decembrového MZ mesta Trnava, 

bola schválená dňa 7.12.2016 novela zákona o miestnom poplatku za rozvoj, ktorá nebola účinná, 

(účinnosť nadobudla až 31.12.2016) bol predkladaný materiál – „návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

... o miestnom poplatku za rozvoj“ stiahnutý z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava dňa 

13.12.2016. 

 

Pracovná skupina na základe nadobudnutia účinnosti novely zákona č. 375/2016 Z. z. zapracovala všetky 

zmeny zákona do návrhu VZN, a tiež z dôvodu zníženia spodnej hranice sadzby poplatku (od 3 eurá/m2)  

prehodnotila výšku sadzieb poplatku pre jednotlivé druhy stavieb a navrhnuté jednotlivé časti mesta. 

Prehodnotením (znížením) sadzieb sa priklonila pracovná skupina k tomu, že rok 2017 bude pre 

rozvojový poplatok nábehový a tiež k tomu, aby mesto Trnava neprišlo o investorov, ktorí majú záujem 

v meste Trnava realizovať výstavbu rôznych druhov stavieb a vysoký poplatok by ich mohol od investície 

prípadne úplne odradiť. 

Pre stavby na bývanie bola zjednotená sadzba poplatku za rozvoj
 
na celom území mesta Trnava, nakoľko 

táto požiadavka vyplynula z  rokovaní komisií k predchádzajúcemu návrhu VZN-ky. 

 

Zároveň bolo priamo do návrhu VZN na základe novely zákona ustanovené, že výnos poplatku Mesto 

Trnava použije v tej  jednotlivej časti mesta, v ktorej bol poplatok za rozvoj vybratý, alebo výnos 

poplatku za rozvoj použije v inej jednotlivej časti mesta. 

 

Návrh VZN bol zverejnený  na úradnej tabuli dňa  06.02.2017. 

Dňa 16.02.2017  uplynie  lehota na pripomienkovanie tohto návrhu, prípadné pripomienky budú 

predložené  na rokovanie MR. 

 

Návrh VZN bude prerokovaný v stavebnej komisii dňa 9.2.2017 a v komisii finančnej dňa 15.02.2017. 


