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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa: 26. septembra 2017 

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule a internetovej stránky obce dňa:  

 

Obec Veľká Lomnica v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 447/2015 Z. z. 

o miestnom poplatku za rozvoj a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

375/2016 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za 

rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Predkladateľkou návrhu: Ing. Mária Bačíková, poslankyňa OZ 
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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Lomnici v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 

všeobecne záväznom nariadení pre Obec Veľká Lomnica (ďalej len VZN): 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Obec Veľká Lomnica na svojom území podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov ustanovuje miestny poplatok za rozvoj (v ďalšom texte iba 

„poplatok“), a to v sadzbách/sadzbe a za podmienok, ako je určené v tomto VZN 

v nadväznosti na zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o znení a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a pri správe poplatku podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe 

daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

Čl. 2 

Poplatník, rozhodnutie o vyrubení poplatku  

 

1. Poplatníkom je na účely tohto VZN fyzická/právnická osoba, ktorá je ako stavebník 

uvedená v stavebnom povolení. 

2. Odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia Obec vyrubí poplatok svojim rozhodnutím.  

 

 

Čl. 3 

Sadzby poplatku 

 

Obec ustanovuje nasledovné sadzby poplatku v členení podľa vybraných stavieb: 

a) stavby na bývanie -  výška sadzby 10,- € za každý, aj začatý m
2
 

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

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu -  výška sadzby 20,- € za každý, aj začatý m
2
 

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

administratívu -  výška sadzby 35,- € za každý, aj začatý m
2
 

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

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou -  výška 

sadzby 35,- € za každý, aj začatý m
2
 

e) ostatné stavby -  výška sadzby 10,- € za každý, aj začatý m
2
 

 

 

Čl 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Veľká Lomnica sa uznieslo Obecné  

zastupiteľstvo vo Veľkej Lomnica dňa ................... 

2. Zmeny a doplnenia VZN obec vyhotoví novým VZN, ktoré mení a dopĺňa pôvodné VZN.  

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2018. 
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Dôvodová správa : 

 

 

 Od 31.12.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol novelizovaný s účinnosťou od 15.3.2017 

zákonom č. 375/2016 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom 

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

podľa ktorého môže obec vyrubovať miestny poplatok za rozvoj.  

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj (ďalej VZN) 

v Obci Veľká Lomnica ustanovuje do samosprávnej pôsobnosti obce finančný nástroj, ktorý 

predpokladá naplnenie nasledujúcich cieľov: 

 

- tento nástroj bude mať funkciu príjmovú – určený poplatok za rozvoj  bude príjmom 

obce, 

- tento nástroj bude mať funkciu rozvojovú – 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 obci a stanoví jasné pravidlá, z ktorých sa budú dať predvídať 

náklady stavebníka. 

 

Už v blízkej budúcnosti sa zmení Veľká Lomnica na priemyselné centrum regiónu 

nakoľko sa rozbiehajú prípravy na budovanie priemyselného parku, ktorý zaberie plochu 

približne 64 hektárov. Chystajú sa zmeny a úpravy územného plánu a pripravuje sa lokalita 

vhodná na nový priemyselný park, v ktorej môžu vzniknúť stovky pracovných miest. Nová 

priemyselná zóna vyrastie v severozápadnej časti obce medzi cestou do Mlynice a 

súkromným priemyselným areálom spoločnosti Ekoprim.  

V obci sa predpokladá aj ďalší rozvoj územia resp. pokračovanie výstavby rodinných 

domov v lokalitách IBV SEVER a VÝCHOD rovnako ako aj výstavba rekreačných zariadení 

a výstavba Kúpeľov, ktorých základom je jestvujúca geotermálna voda nachádzajúca sa 

v obci. 

Narastajúca výstavba v obci vyvoláva potrebu budovania ďalšej infraštruktúry, čo 

predstavuje tlak na výdavky v rozpočte obce. Už v minulosti obec musela riešiť tieto 

problémy s investormi avšak nemala v tomto období taký účinný nástroj akým je zavedenie 

miestneho poplatku za rozvoj. Zavedením tohto poplatku sa obec vyhne neoficiálnym a 

hlavne netransparentným formám hľadania zdrojov na budovanie infraštruktúry, rovnako 

fyzickým a právnickým osobám určí VZN presne pravidlá, ktoré budú rovnaké pre všetky 

subjekty. 

 

Poplatok za rozvoj na rozdiel od miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady nie je obligatórnym poplatkom, ale je fakultatívnym miestnym poplatkom. 

Obec nie je povinná, tzn. že môže, ale nemusí zaviesť miestny poplatok za rozvoj. 

 

 

Predkladateľkou návrhu VZN o miestnom poplatku za rozvoj a dôvodovej správy k VZN: 

Ing. Mária Bačíková, poslankyňa OZ 
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Zo zákona  č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení nehorších úprav: 

 

Poplatok za rozvoj môže ustanoviť obec na svojom území, v jej jednotlivej časti
 
alebo v 

jednotlivom katastrálnom území všeobecne záväzným nariadením. 

 

Predmet poplatku za rozvoj 

(1) Predmetom poplatku za rozvoj 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. 

(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 domu,
 
 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 m
2
, 

d) stavba alebo časť stavby 

1. sociálneho bývania
 
alebo slúžiaca na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately, 

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

3. zdravotníckeho zariadenia, 

4. slúžiaca materským školám, na základné vzdelávanie,
 
na stredné vzdelávanie, na vyššie 

odborné vzdelávanie,
 
na vysokoškolské vzdelávanie vo verejných vysokých školách, 

výlučne strediskám praktického vyučovania alebo špecializovanému výučbovému 

zariadeniu verejnej vysokej školy, 

5. slúžiaca zariadeniu sociálnych služieb, 

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 predpisu. 

e) stavba skleníka na pozemku evidovanom v katastri nehnuteľností ako orná pôda alebo 

záhrady s výmerou podlahovej plochy do 1 000 m
2
 , 

f) stavba skleníka určeného na hydroponické pestovanie rastlín s výmerou podlahovej plochy 

do 1 000 m
2
, ak je skleník vykurovaný geotermálnou energiou, 

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

pôdohospodárskej produkcie s výmerou podlahovej plochy do 1 500 m
2
. 

 

Sadzba poplatku za rozvoj 

Sadzba poplatku za rozvoj je od 3 eur do 35 eur za každý, aj začatý m
2
podlahovej plochy 

nadzemnej časti stavby. 

 

Obec môže ustanoviť sadzby poplatku za rozvoj rôzne pre stavby v členení 

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

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu, 

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

administratívu, 

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

administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 

e) ostatné stavby. 

 

Obec môže ustanoviť sadzby poplatku za rozvoj rôzne pre jednotlivé katastrálne územia obce 

alebo jej jednotlivé časti. 

 

Použitie výnosu 

Výnos z poplatku za rozvoj sa použije na úhradu kapitálových výdavkov
 
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. 

 

Výnos z poplatku za rozvoj použije obec v katastrálnom území alebo v jej jednotlivej časti, v 

ktorej v súvislosti so stavbou, ktorá podlieha poplatkovej povinnosti, poplatok za rozvoj 

vybrala. Obec môže všeobecne záväzným nariadením určiť, že výnos z poplatku alebo jeho 

presne určená percentuálna časť sa použije v inom katastrálnom území alebo v inej 

jednotlivej časti obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


