
 

 

 
 

MESTO TRNAVA 
MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE 

 
 

NÁVRH 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉHO  NARIADENIA  
 

o miestnom poplatku za rozvoj 

 
Dátum vyvesenia návrhu VZN:     11. 10. 2017  
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie:   21. 10. 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 zákona 
375/2016 Z. z. (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. v znení 

neskorších predpisov, na území mesta Trnava miestny poplatok za rozvoj (ďalej len 
„poplatok za rozvoj“). 

 
 

čl. 2 
Sadzba poplatku 

 
(1) Mesto Trnava sa pre  účely tohto VZN delí na jednotlivé časti obce takto1: 

                                                 
1
 § 17a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov  

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. 

 

mailto:infoservis@trnava.sk
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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 bývanie2 (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  10,0  10,0 10,0 10,0  

2 Trnava – západ 10,0 10,0  10,0 10,0 10,0 

3 Trnava – sever 10,0 10,0  10,0  10,0 10,0 

4 Trnava – východ 10,0  10,0   10,0 10,0 10,0 

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

 

 
 

 čl. 3 

  Použitie výnosu poplatku za rozvoj 
 

(1) Výnos z poplatku za rozvoj  sa použije na úhradu kapitálových výdavkov3 

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. 2 ods. 1, v ktorej v súvislosti so stavbou bol poplatok za rozvoj vybratý. 

 
 

                                                 
2
 § 43b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku (stavebný zákon) v znení 

     neskorších predpisov 
3
 § 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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                                             čl. 4 

                                Záverečné ustanovenia 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  1. januára 2018. 
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 Dôvodová správa 
 

 

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 20.novembra 2015 zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom 

poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.11.2016, podľa ktorého 

obce môžu na svojom území zaviesť nový finančný nástroj (nový druh miestneho poplatku) formou 

prijatia všeobecne záväzného nariadenia. Dňa 07.12.2016 NR SR schválila zákon č. 375/2016 Z.z., 

ktorým bol zákon č. 447/2015 Z.z. podstatným spôsobom novelizovaný (zmena a doplnenie predmetu 

poplatku – pozitívne aj negatívne vymedzenie, zmena a doplnenie úpravy poplatkovej a oznamovacej 

povinnosti poplatníka, zmena a doplnenie ďalších náležitostí poplatku - základ, sadzba, výpočet poplatku, 

ako aj zmena a doplnenie použitia výnosu poplatku) s účinnosťou od 31.12.2016 (ďalej len „Zákon“). 

 

Podľa dôvodovej správy k pôvodnému návrhu Zákona je jeho cieľom : 

- ustanoviť do samosprávnej pôsobnosti obcí finančný nástroj, ktorý si každá obec zavedie na 

základe dobrovoľnosti vlastným všeobecne záväzným nariadením. 

 tento nástroj bude mať funkciu príjmovú – teda tam, kde sa predpokladá stavebný rozvoj 

bude na základe všeobecne záväzného nariadenia ustanovený a na základe takto 

stanovených pravidiel bude tento vyberaný, pričom bude príjmom obce, 

 tento nástroj bude mať funkciu rozvojovú (bude slúžiť na rozvoj) – teda tam kde vznikne 

na základe stavebného rozvoja územia potreba vybudovania sociálnej a technickej 

infraštruktúry, bude tento poplatok slúžiť ako zdroj (jeden zo zdrojov) na vybudovanie 

tejto infraštruktúry, 

 tento nástroj bude mať funkciu „protikorupčnú“ – vylúči, alebo aspoň podstatne obmedzí 

ochotu zúčastnených strán „dohodnúť sa“ na rôznych plneniach, ktoré súvisia, alebo aj 

nesúvisia s výstavbou v obciach a ustanoví jasné pravidlá, z ktorých sa budú dať predvídať 

náklady stavebníka. 

Výnos poplatku za rozvoj je príjmom rozpočtu obce. 

 

Účel použitia výnosu z poplatku za rozvoj je taxatívne vymedzený v § 11 ods. 2 Zákona na rozvoj 

stavebnou činnosťou dotknutého územia obce, na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou 

(napr. zariadenia starostlivosti o deti, školského zariadenia, zdravotníckeho zariadenia, verejne 

prístupného parku, miestnej komunikácie a i.) vrátane vysporiadania pozemku. 

 

V zmysle novely Zákona  (§11 ods. 3) s účinnosťou od 31.12.2016 výnos z poplatku za rozvoj je obec 

povinná použiť v katastrálnom území alebo v jej jednotlivej časti obce, v ktorej v súvislosti so stavbou, 

ktorá podlieha poplatkovej povinnosti, poplatok za rozvoj obec vybrala. Obec však môže všeobecne 

záväzným nariadením určiť, že výnos z poplatku alebo jej presne určená percentuálna časť sa použije 

v inom katastrálnom území alebo v inej jednotlivej časti obce. 

 

Predkladaný návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj na území mesta 

Trnava (ďalej len „návrh VZN“) je vypracovaný na základe platného a účinného znenia 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.. 

 

Návrh VZN je stručný a v nevyhnutnom rozsahu, nakoľko Zákon splnomocňuje obec v zmysle § 2 len na 

ustanovenie poplatku na svojom území, v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území 

formou všeobecne záväzného nariadenia a v zmysle § 7 len na ustanovenie sadzby poplatku v rozmedzí 

od 3 do 35 eur za každý aj začatý m
2
 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby, pričom sadzby poplatku 

môžu byť stanovené aj rôzne pre stavby v členení do piatich kategórií v zmysle zákona (§ 7 ods. 2) 

a taktiež môže obec ustanoviť sadzby poplatku rozdielne pre jednotlivé katastrálne územia alebo jej 

jednotlivé časti (§ 7 ods. 3), avšak vždy k 1. januáru kalendárneho roka prijatím alebo zmenou všeobecne 
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záväzného nariadenia s výnimkou podľa prechodného ustanovenia § 14 ods. 1 Zákona. Zároveň však 

podľa ustanovenia § 7 ods. 5 obec nemusí ustanoviť sadzbu poplatku pre všetky stavby v členení podľa § 

7 ods. 2. 

 

Zákon (§ 11 ods. 3) s účinnosťou od 31.12.2016, ako už bolo vyššie uvedené, taktiež splnomocňuje obec 

určiť všeobecne záväzným nariadením, že výnos z poplatku alebo jeho presne určená percentuálna časť sa 

použije v inom katastrálnom území alebo v inej jednotlivej časti obce ako v tej, v ktorej sa v súvislosti so 

stavbou, ktorá podlieha poplatkovej povinnosti, poplatok vybrala. 

 

Návrh VZN teda v zmysle vyššie uvedeného ustanovuje na území mesta Trnava poplatok za rozvoj 

a stanovuje sadzby v jednotnej výške 10 eur  na celom území mesta, ale v členení na jednotlivé časti, pre 

všetky druhy stavieb vymedzených Zákonom bez rozdielu (§ 1 a § 2). Návrh VZN upravuje aj použitie 

výnosu z poplatku v zmysle § 11 ods. 3 Zákona. Účinnosť tohto VZN sa ustanovuje od 1.1.2018. 

 

Nakoľko právna teória ako aj aplikačná prax (judikatúry súdov, protesty prokurátorov) považujú 

preberanie textu iných všeobecne záväzných právnych predpisov do textového znenia VZN za 

nadbytočné (resp. protizákonné) a pri prijímaní VZN je potrebné upriamiť pozornosť len na otázky 

a náležitosti, na úpravu ktorých zákon obec splnomocňuje, pričom všetky ostatné náležitosti pre výkon 

správy poplatku sú upravené v platnom znení Zákona ako aj ďalších právnych predpisoch (daňový 

poriadok, zákon o miestnych daniach, stavebný zákon,....) ich úprava v texte návrhu VZN by bola 

nadbytočná resp. bez príslušného zákonného splnomocnenia protizákonná. 

 

Návrh VZN bol zverejnený  na úradnej tabuli dňa  11. 10. 2017. 

Dňa 21. 10. 2017  uplynie  lehota na pripomienkovanie tohto návrhu, prípadné pripomienky budú 

predložené  na rokovanie MR. 

 

Návrh VZN bude prerokovaný v komisiách mestského zastupiteľstva a to v komisii stavebnej, územného 

plánovania a kultúrnych pamiatok dňa  26. 10. 2017 a v komisii finančnej dňa 6. 11. 2017. 

 

Spracovaná metodika k miestnemu poplatku za rozvoj vrátane zdôvodnenia prečo je poplatok dôležitým 

nástrojom rozvoja mesta, čo upravuje zákon o miestnom poplatku za rozvoj ako aj odporúčania pracovnej 

skupiny k poplatku za rozvoj je zverejnená na internetovej stránke mesta v sekcii strategické dokumenty 

http://www.trnava.sk/userfiles/dow 

nload/attachment2/Poplatok_za_rozvoj-pracovny_material_k_21092016.pdf 

 

 

http://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment2/Poplatok_za_rozvoj-pracovny_material_k_21092016.pdf
http://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment2/Poplatok_za_rozvoj-pracovny_material_k_21092016.pdf

