„NÁVRH“
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. ..... /2019
o miestnom poplatku za rozvoj

Obec Štrba na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 2 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“)
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) :

§1
Základné ustanovenie
Týmto nariadením Obec Štrba (ďalej len „obec“) zavádza miestny poplatok za rozvoj (ďalej len
„poplatok za rozvoj “) pre katastrálne územie Štrba a v rámci tohto katastrálneho územia pre
jednotlivé časti obce: Štrba, Tatranská Štrba a Štrbské Pleso a ustanovuje výšku sadzby poplatku.
§2
Sadzba poplatku za rozvoj
Sadzba poplatku za rozvoj sa vyrubuje za každý aj začatý meter štvorcový podlahovej plochy
nadzemnej časti stavby pre nižšie uvedené jednotlivé časti obce nasledovne:
Územie – jednotlivá časť obce

Štrba

Tatranská
Štrba

Štrbské
Pleso

stavby na bývanie

0 Eur/m2 20 Eur/m2 35 Eur/m2

stavby na pôdohospodársku produkciu definované v § 7 ods. 2
písm. b) zákona

0 Eur/m2

priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu

10 Eur/m2 20 Eur/m2 35 Eur/m2

stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby
využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s
ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

10 Eur/m2 20 Eur/m2 35 Eur/m2

ostatné stavby

0 Eur/m2 20 Eur/m2 35 Eur/m2

0 Eur/m2

0 Eur/m2

§3
Použitie výnosu z poplatku
Výnos z tohto poplatku je príjmom rozpočtu obce. Výnos z poplatku vyrubený za stavby umiestnené
na Štrbskom Plese (ako v jednotlivej časti obce) sa použije vo výške 50 % toho výnosu na účely
určené zákonom v ostatných dvoch častiach obce – v Štrbe a v Tatranskej Štrbe.
§4
Záverečné ustanovenie
1. Vzťahy neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za
rozvoj a ostatnými osobitnými právnymi predpismi.

2. Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Štrbe uznesením č. .../2019 dňa 10.12.
2019.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020.

Michal S ý k o r a
starosta obce

·

Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej
tabuli obce:

dňa : 25.11.2019

·

dňa :

·

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválené obecným zastupiteľstvom vyvesené
(publikované) na úradnej tabuli obce :

11.12.2019

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce :

dňa : 27.12.2019

pečiatka

podpis: ............................

Dôvodová správa k návrhu VZN obce Štrba
o miestnom poplatku za rozvoj
Zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov sa
dala mestám a obciam možnosť zaviesť na svojom území alebo jeho časti miestny poplatok za
rozvoj. Tento poplatok môže obec zaviesť prijatím VZN obce. V tomto VZN môže obec
upraviť len sadzbu poplatku a použitie výnosu v rozsahu určenom uvedeným zákonom.
Predmet poplatku za rozvoj
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.
Predmetom poplatku za rozvoj je stavba podľa odseku 1, ak jej uskutočnením vznikne nová
alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby.
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 m2,
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 m2 ,
f) stavba skleníka určeného na hydroponické pestovanie rastlín s výmerou podlahovej plochy
do 1 000 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 1 500 m2.
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 obci najneskôr v deň
vzniku poplatkovej povinnosti výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby podľa
príslušného účelu využitia podlahovej plochy za predpokladu, že obec ustanovila sadzby
poplatku za rozvoj rôzne pre stavby v členení podľa § 7 ods. 2 zákona.
Poplatník
(1) Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi 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.
Základ poplatku
Základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej
stavby v m2 , ktorá je predmetom poplatku za rozvoj, pričom za podlahovú plochu nadzemnej
časti stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby.
Sadzba poplatku za rozvoj
(1) Sadzba poplatku za rozvoj je od 3 eur do 35 eur za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy
nadzemnej časti stavby.
(2) Obec môže ustanoviť sadzby poplatku za rozvoj rôzne pre stavby v členení
a) stavby na bývanie,
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.
(3) Obec môže ustanoviť sadzby poplatku za rozvoj rôzne pre jednotlivé katastrálne územia
obce alebo jej jednotlivé časti.
(4) Sadzbu poplatku za rozvoj podľa odsekov 1 až 3 obec môže ustanoviť alebo zmeniť
všeobecne záväzným nariadením iba k 1. januáru kalendárneho roka.
(5) Obec nemusí ustanoviť sadzbu poplatku za rozvoj pre všetky stavby uvedené v odseku 2
písm. a) až e).
Ak obec zavedie tento poplatok na svojom území (môže, ale nemusí), je povinná v súlade so
zákonom súčasne ustanoviť v ňom aj sadzbu poplatku. Sadzby poplatku ustanovené VZN je
možné použiť pre to územie obce, pre ktoré obec poplatok zavedie. Ak obec zavedie poplatok
pre celé územie obce, sadzby poplatku je potrebné ustanoviť VZN pre celé územie obce. Ak
obec zavedie poplatok iba pre jednotlivú časť obce alebo pre niektoré katastrálne územie
obce, sadzby poplatku je potrebné ustanoviť VZN výlučne pre túto jednotlivú časť obce alebo
pre príslušné katastrálne územie obce. Bez sadzby poplatku ustanovenej VZN nemôže obec
poplatok vyrubiť. Zákon nedefinuje pojmy ako sú územie obce, katastrálne územie obce ani
jednotlivá časť obce, preto je potrebné vychádzať z osobitných predpisov, ktoré ich
vymedzujú.
Pri použití sadzby poplatku ustanovenej podľa členenia stavieb uvedeného v § 7 ods. 2
zákona pre účely vyrubenia poplatku vychádza obec z účelu, na ktorý sa stavba realizuje, a

ktorý je uvedený v právoplatnom stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení
zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby
alebo ohlásení stavby stavebnému úradu a podporne z projektovej dokumentácie stavby
priloženej k dokumentom tvoriacim podklad pre vydanie uvedených rozhodnutí. V prípadoch,
ak má stavba slúžiť na viaceré účely a obec ustanovila sadzby poplatku rôzne pre stavby v
členení podľa § 7 ods. 2 zákona, vychádza obec aj z oznámenia výmer podlahových plôch
nadzemnej časti stavby podľa príslušného účelu využitia podlahových plôch, ktoré je
poplatník povinný oznámiť obci podľa § 4 ods. 3 zákona.
Stavby sa zaraďujú podľa jednotlivých písmen nasledovne:
a) Stavby na bývanie
Do tejto skupiny sa zaradia stavby určené na bývanie. Zákon pri stavbách na bývanie zaviedol
odkaz 11), ktorý v poznámke pod čiarou uvádza § 43b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č.
237/2000 Z. z. Uvedené ustanovenie upravuje:
· bytové domy Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z
viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie. Byt je obytná
miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku
s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie.
· rodinné domy Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so
samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné
podlažia a podkrovie.
Ak predmetom poplatku je stavba rodinného alebo bytového domu, zaradí sa podľa § 7 ods. 2
písm. a) zákona ako stavba na bývanie. Vzhľadom na zavedený odkaz k stavbám na bývanie
nie je možné do tejto skupiny zaradiť ostatné budovy na bývanie, ktorými sú napr. detské
domovy, študentské domovy, domovy dôchodcov, útulky pre bezdomovcov a pod.
Do tejto skupiny sa nezaradia ani kasárne, rekreačné chaty a ubytovacie zariadenia rôzneho
typu. Do uvedenej skupiny sa nezaraďujú ani drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu, pretože nie sú v tomto ustanovení uvedené a podľa § 3 ods. 3 písm. c)
zákona nie sú ani predmetom poplatku.
b) Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu
Do tejto skupiny sa zaraďujú:
· stavby na pôdohospodársku produkciu Pôdohospodárska produkcia zahŕňa priemyselne
nespracované výrobky poľnohospodárskej a lesníckej výroby, produkty chovu zvierat a rýb,
rybolovu a poľovníctva. Ide teda o stavby, v ktorých sú chované živé zvieratá (hydina,
ošípané, ovce, kozy), príp. sa získavajú ich produkty (mlieko, vlna) a pod.
· skleníky Skleník je stavba slúžiaca na umelé vytváranie a kontrolu vnútorných klimatických
podmienok, najmä teplota a vlhkosť, vhodných pre pestovanie istých druhov rastlín, ktoré by
pri vonkajších poveternostných podmienkach neprosperovali, resp. prosperovali horšie.
· stavby pre vodné hospodárstvo Stavbami pre vodné hospodárstvo sú stavby a ich súčasti,
ktoré umožňujú osobitné užívanie vôd alebo iné nakladanie s vodami. Súčasťou týchto stavieb
sú aj ďalšie objekty, ktoré súvisia s prevádzkovým, výrobným alebo technologickým
zariadením pri ich prevádzke vrátane obslužných komunikácií a inžinierskych sietí, ktoré
slúžia k ich činnosti. Takýmito stavbami sú napr. priehrady, vodné nádrže, rybníky, vodné
elektrárne, čistiarne odpadových vôd a iné stavby určené na zneškodňovanie odpadových vôd,
hydromelioračné stavby, stavby, ktoré sa zriaďujú na plavebné 8 účely a pod. Môže ísť aj o
interiérový chov rýb a vodných produktov v umelých nádržiach v rámci pozemnej stavby. V
prípade pochybností, či ide o vodnú stavbu alebo jej súčasť, rozhoduje orgán štátnej vodnej
správy. Poznámka: Mnohé z uvedených stavieb uvedené v tejto odrážke nespĺňajú podmienky
predmetu poplatku vymedzené v § 3 zákona (napr. nie sú pozemnými stavbami), príp. za

určitých podmienok nie sú predmetom poplatku (napr. podľa § 3 ods. 3 písm. e/ až g/ zákona),
a preto sa nespoplatňujú.
· stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu Do tejto skupiny stavieb patria stavby, v ktorých sa uskladňuje vlastná
pôdohospodárska produkcia a stavby, v ktorých sa má vykonávať vlastná administratívna
činnosť fyzickej alebo právnickej osoby zaoberajúcej sa pôdohospodárstvom alebo vodným
hospodárstvom. Ak sú stavby určené na niektorý z uvedených účelov, zaradia sa podľa § 7
ods. 2 písm. b) zákona.
c) Priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
Do tejto skupiny sa zaraďujú priemyselné stavby, stavby využívané na skladovanie vlastnej
produkcie a stavby na vlastnú administratívu. Zámerom je spoplatniť celú priemyselnú stavbu
aj s jej príslušenstvom rovnakou sadzbou poplatku (t. j. nielen stavby, v ktorých sa priamo
vyrába, ale aj stavby, v ktorých sa vyrobené alebo spracované výrobky alebo tovary uskladnia
a stavby, v ktorých sa vykonáva vlastná administratívna činnosť poplatníka). Priemysel má
niekoľko odvetví, a preto sa do tejto skupiny zaradia napr. stavby automobilového priemyslu,
baníctva, energetiky, gumárenského priemyslu, hospodárenia s odpadom, hračkárskeho
priemyslu, hudobného priemyslu, hutníctva, chemického priemyslu, lodiarstva, polygrafie,
potravinárstva, spracovania dreva, stavebného priemyslu, textilníctva. Ak sa stavba realizuje
na niektorý z uvedených účelov priemyselnej výroby, zaradí sa nielen táto stavba, ale aj
stavba slúžiaca na uskladnenie výrobkov alebo tovarov, ako aj stavba administratívy súvisiaca
s touto priemyselnou výrobou podľa § 7 ods. 2 písm. c) zákona.
d) Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou
Do tejto skupiny sa zaraďujú stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, stavby
využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou (t. j. tie stavby, ktoré nie je možné zaradiť podľa § 7 ods. 2 písm. b) alebo písm. c)
zákona), napr. stavby slúžiace veľkoobchodu a maloobchodu, stavby administratívy (tzv.
biznis centrá), stavby hotelových a ubytovacích zariadení, čistiarní a práčovní, reklamných a
marketingových služieb, bánk a pod.
e) Ostatné stavby
Do poslednej skupiny sa zaradia stavby, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich písmenách
§ 7 ods. 2 zákona. Ide napr. o stavby chát a stavieb na individuálnu rekreáciu, stavby garáží,
stavby internátov, domovov mládeže, stavby úradov, organizácií nezriadených na podnikanie
a pod.

Výpočet poplatku za rozvoj
Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku znížený o 60 m2 a sadzby
poplatku za rozvoj platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti.
Vyrubenie, splatnosť a platenie poplatku za rozvoj
(1) Poplatok za rozvoj vyrubí obec rozhodnutím.
(2) Ak bolo po vyrubení poplatku za rozvoj poplatníkovi vydané rozhodnutie o povolení
stavby pred jej dokončením alebo rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby, obec 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) Vyrubený poplatok za rozvoj je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia. Obec môže určiť na základe žiadosti poplatníka platenie poplatku za rozvoj v

splátkach. Splátky sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa o platení v
splátkach rozhoduje; proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.
Použitie výnosu z poplatku
(1) Výnos z poplatku za rozvoj je príjmom rozpočtu obce.
(2) 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.
(3) 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.

Príklady výpočtu výšky poplatku za rozvoj:
Rodinný dom v Tatranskej Štrbe – zastavaná plocha 120 m2
120 m2 – 60 m2 = 60 m2 x 20 eur/m2 = 1200 EUR ... to je poplatok, ktorý obec vyrúbe
osobitným rozhodnutím po vydaním právoplatného stavebného povolenia na stavbu
rodinného domu a ktorý stavebník uhradí na účet obce
Apartmanový (bytový) dom – celková plocha 1060 m2 (15 bytov po 60 m2 + 160 m2
spoločné priestory)
V Tatr. Štrbe: 1060 m2 – 60 m2 = 1000 m2 x 20 eur/m2 = 20 000 EUR (to je celková
výška poplatku) a na 1 byt vychádza poplatok 1334 EUR
Na Štrbskom Plese : 1060 m2 – 60 m2 = 1000 m2 x 35 eur/m2 = 35 000 EUR (to je celková
výška poplatku) a na 1 byt vychádza poplatok 2334,- EUR
Priemyselné stavby v Štrbe - napr. zastavaná plocha 800 m2 (40m x 20 m)
800 m2 – 60 m2 = 740 x 10 eur = 7400 EUR (to je celková výška poplatku)
– v T. Štrbe by to bol dvojnásobok – 14 800 EUR
Podnikateľská prevádzka – obchod/služby/administratíva–napr. zastavaná plocha 200 m2
V Štrbe : 200 m2 - 60 m2 = 140 x 10 eur = 1400 EUR (to je výška poplatku)
V T. Štrbe : 200 m2 - 60 m2 = 140 x 20 eur = 2800 EUR (to je výška poplatku)
Na Štrb. Plese : 200 m2 - 60 m2 = 140 x 35 eur = 5900 EUR (to je výška poplatku)
Ostatné stavby: napr. Rekreačná chata - napr. zastavaná plocha 100 m2
V Štrbe : 100 m2 - 60 m2 = 40 m2 x 10 eur = 400 EUR (to je výška poplatku)
V Tatr. Štrbe : 100 m2 - 60 m2 = 40 m2 x 20 eur = 800 EUR (to je výška poplatku)
Na Štrbskom Plese: 100 m2 - 60 m2 = 40 m2 x 35 eur = 1400 EUR (to je výška poplatku)
V Štrbe dňa 22.11.2019
Spracoval JUDr. Štefan Bieľak

