
 

 

 

 

 

 
ÚPLNÉ ZNENIE  

ZÁKONA  
č. 447/2015 Z. z.  

O MIESTNOM POPLATKU  
ZA ROZVOJ  

A O ZMENE A DOPLNENÍ 
NIEKTORÝCH ZÁKONOV 



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

 
Zmena:  

- zákon č. 375/2016 Z. z. s účinnosťou od 31. decembra 2016 
- zákon č. 379/2019 Z. z. s účinnosťou od 30. novembra 2019 

 
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 
 

Čl. I 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
Týmto zákonom sa ustanovuje miestny poplatok za rozvoj (ďalej len „poplatok za rozvoj“). 
 

§ 2 
 
Poplatok za rozvoj môže ustanoviť obec na svojom území, v jej jednotlivej časti1) alebo v jednotlivom 
katastrálnom území všeobecne záväzným nariadením.2)  
 

§ 3 
Predmet poplatku za rozvoj 

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

a) na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie,3) ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len „stavebné 
povolenie“),  

b) ktorá je ohlásená stavebnému úradu,3a)  
c) na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením3b) alebo  
d) ktorá je dodatočne povolená.3c)  

Účinnosť do 29. novembra 2019  
 

(1) Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce uvedená v  
a) právoplatnom stavebnom povolení,3) ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len „stavebné povolenie“), 
b) oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe,3a) 
c) právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,3b) 
d) právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby.3c) 

Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   
 

(2) Predmetom poplatku za rozvoj je stavba podľa odseku 1, ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia 
podlahová plocha v nadzemnej časti stavby. Odstránením stavby sa podlahová plocha nadzemnej časti 
pôvodnej stavby odpočítava od novovzniknutej podlahovej plochy realizovanej stavby za predpokladu, že 
nadväzujúce stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť najneskôr do štyroch rokov odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby. 

Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   
 

(3) Predmetom poplatku za rozvoj nie je 
a) údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia bytového domu,3d) 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,   
c) stavba alebo časť stavby 
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1. sociálneho bývania4) alebo slúžiaca na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately, 

2. vstavanej garáže a parkovacieho státia v rámci existujúcej stavby, 
2. zdravotníckeho zariadenia,5)  
3. slúžiaca materským školám, na základné vzdelávanie,6) na stredné vzdelávanie,7) na vyššie 

odborné vzdelávanie,7) na vysokoškolské vzdelávanie vo verejných vysokých školách, výlučne 
strediskám praktického vyučovania dielňam a pracoviskám praktického vyučovania 7a) alebo 
špecializovanému výučbovému zariadeniu verejnej vysokej školy,  

4. slúžiaca zariadeniu sociálnych služieb,8)  
5. slúžiaca na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností 

registrovaných štátom,  
6. slúžiaca na obranu štátu, 
7. slúžiaca na účely múzea, knižnice, galérie a kultúrneho strediska, 
8. slúžiaca na športové účely, 
9. významnej investície podľa osobitného predpisu.8a)  
9. s osvedčením o významnej investícii podľa osobitného predpisu8a) v deň vzniku 

poplatkovej povinnosti podľa § 4 ods. 1,    
d) stavba skleníka na pozemku evidovanom v katastri nehnuteľností ako orná pôda alebo záhrady s 

výmerou podlahovej plochy do 1 000 m2,  
e) stavba skleníka určeného na hydroponické pestovanie rastlín s výmerou podlahovej plochy do 1 000 m2, 

ak je skleník vykurovaný geotermálnou energiou,  
f) stavba na pôdohospodársku produkciu a stavba využívaná na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 

produkcie s výmerou podlahovej plochy do 1 500 m2.  
Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   

 
(4) Odsek 3 písm. e) až g) d) až f) 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.  

Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   
 

Komentár k zmenám účinným od 30.11.2019 – zákon č. 379/2019 Z. z. 
K § 3  
V odseku 1 sa vymedzuje predmet miestneho poplatku za rozvoj (ďalej len „poplatok“) novým znením. Pri 
vymedzení poplatku sú zohľadnené pojmy zavedené zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ako aj úprava väzby predmetu poplatku 
na právoplatné rozhodnutia stavebného úradu a oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe.   
 
Rozsah poznámky pod čiarou k odkazu 3b) (zavedený k právoplatnému rozhodnutiu o povolení zmeny stavby 
pred jej dokončením) sa zužuje iba na § 139b ods. 4 stavebného zákona, ktorý vymedzuje zmeny stavby pred 
ich dokončením.   
  
Novou vetou v odseku 2 sa dopĺňa, že ak sa na mieste existujúcej stavby, na ktorú je vydané rozhodnutie, 
ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby, bude stavať nová stavba, pôvodná podlahová plocha 
odstránenej (zbúranej) stavby sa započíta do rozdielu medzi podlahovou plochou novej (realizovanej) stavby 
a odstránenej stavby s podmienkou, že nadväzujúce stavebné povolenie (ktorým sa povolí nová stavba na 
pozemku odstránenej stavby) nadobudne právoplatnosť najneskôr do štyroch rokov od nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby. 
 
Ďalej sa novelou zákona z negatívneho vymedzenia predmetu poplatku vypúšťa drobná stavba, nadstavba 
a prístavba s výmerou podlahovej plochy do 25 m2 (ods. 3 písm. c/).  Dôvodom vypustenia uvedených stavieb 
z odseku 3 je nadbytočnosť ich úpravy, pretože tzv. odpočítateľná položka zo základu poplatku (60 m2) 
upravená v § 8 zákona sa uplatní na každú stavbu podliehajúcu poplatku (teda aj na drobnú stavbu, nadstavbu 
a prístavbu). 
 
Z dôvodu vypustenia písmena c) z odseku 3 sa doterajšie písmená d) až g) označujú ako písmená c) až f). 



  
Nakoľko v praxi dochádzalo k mylnej interpretácii odseku 3 písm. c), 2. bodu (že aj v novobudovanej stavbe 
nie sú vstavané garáže predmetom poplatku), vypúšťa sa z negatívneho vymedzenia predmetu poplatku 
vstavaná garáž a parkovacie státie v rámci existujúcej stavby, pretože v situácii, ak dôjde k prestavbe 
existujúcej stavby a zvýšeniu podlahovej plochy o vstavané garáže a parkovacie státie, predmetom poplatku je 
iba kladný rozdiel prestavanej a pôvodnej podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby v existujúcej 
stavbe, ktorá sa následne znižuje o tzv. odpočítateľnú položku (60 m2).  
 
Z dôvodu vypustenia 2. bodu z odseku 3 písm. c) sa doterajší 3. až 10. bod označujú ako 2. až 9. bod.   
 
Z dôvodu nesprávneho znenia poznámky pod čiarou k odkazu 6) sa mení táto poznámka na § 16 ods. 3 zákona 
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Z rovnakého dôvodu sa mení aj znenie poznámky pod čiarou k odkazu 7) a to na § 16 
ods. 4 a 5 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 324/2012 Z. z.    
  
Strediská praktického vyučovania upravoval zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.3.2015. Dňa 1.4.2015 nadobudol účinnosť zákon 
č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
č. 61/2015 Z. z.“), podľa ktorého sa strediská praktického vyučovania stávajú dielňou alebo pracoviskom 
praktického vyučovania a tie, ktoré sa netransformovali, zanikli k 31.8.2018. Novela zákona na túto zmenu 
reaguje zmenou odseku 3 písm. c), 3. bod zákona, čím dochádza  k zosúladeniu  pojmov použitých v zákone 
so zákonom č. 61/2015 Z. z. V nadväznosti na uvedenú zmenu mení sa aj znenie poznámky pod čiarou 
k odkazu 7a) na § 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.  
  
V odseku 3 písm. c), 9. bod sa dopĺňa, že stavba významnej investície nie je predmetom poplatku iba 
v prípade, ak v deň vzniku poplatkovej povinnosti je už na túto stavbu vydané osvedčenie o významnej investícii 
podľa zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií v znení 
neskorších predpisov. 
  
Z dôvodu vypustenia písmena c) z odseku 3 dochádza v odseku 4 k prečíslovaniu písmen upravujúcich stavby, 
ktoré nie sú predmetom poplatku. Vzhľadom na uvedené sa menia písmená e) až g) na písmená d) až f).  

 

- 7/MD/2019/MP Metodický pokyn k predmetu poplatku za rozvoj podľa § 3 zákona č. 
447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov  

- 2/MD/2019/I - Informácia o novele zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v 
znení neskorších predpisov s účinnosťou od 30.11.2019 

  
§ 4 

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 doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej 
stavbe.  

Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   
 
(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. 

Účinnosť do 29. novembra 2019 
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(3) Obec môže po vzniku poplatkovej povinnosti vyzvať poplatníka na podanie oznámenia o výmere 
podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby v štruktúre podľa prílohy zákona, pričom výmeru 
podlahovej plochy nadzemnej časti stavby potvrdí aj projektant stavby.  

Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   
 
(4) Ak poplatník na základe výzvy obce nepredloží údaje o podlahovej ploche nadzemnej časti 
realizovanej stavby podľa odseku 3, obec poplatníka písomne vyzve na jej splnenie v primeranej lehote. 
Ak poplatník ani na základe písomnej výzvy nepredloží údaje o podlahovej ploche nadzemnej časti 
realizovanej stavby, obec zistí základ poplatku za rozvoj a určí poplatok za rozvoj podľa pomôcok. Na 
postup obce pri určovaní poplatku za rozvoj podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis. 8b)   

Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   
 

Komentár k zmenám účinným od 30.11.2019 – zákon č. 379/2019 Z. z. 
K § 4 
V nadväznosti na zosúladenie pojmov stavebného zákona s pojmami použitými v zákone, mení sa v odseku 1 
vznik poplatkovej povinnosti pri ohlasovanej stavbe, ktorý sa viaže na deň doručenia oznámenia stavebného 
úradu k ohlásenej stavbe.  
  
Nahradením odseku 3 novým znením sa eliminuje plošná administratívna záťaž poplatníkov, pretože už 
nebudú musieť pri stavbách realizovaných na viaceré účely najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti 
povinne splniť oznamovaciu povinnosť. V mnohých prípadoch je však projektová dokumentácia k stavbe pre 
správcu poplatku komplikovaná (najmä pri viacúčelových stavbách), a preto má správca poplatku problém 
zistiť správny základ poplatku. Z uvedeného dôvodu podľa nového znenia odseku 3 v individuálnych prípadoch 
správcom poplatku vyzvaný poplatník by mal oznámiť obci výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti 
realizovanej stavby v štruktúre podľa novozavedenej prílohy k zákonu. Deklaráciu správnosti oznamovaných 
údajov na základe výzvy správcu poplatku potvrdzuje projektant stavby. Predpokladá sa, že tento inštitút bude 
voči poplatníkom využívaný sporadicky a individuálne, nakoľko obce  v súčasnosti pri správe daní používajú aj 
informácie získané súčinnosťou orgánu preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby a stavebného 
konania.  
  
Novým odsekom 4 sa určuje postup obce, ak poplatník nesplní povinnosti podľa odseku 3. Pretože výmery 
podlahových plôch nadzemnej časti realizovanej stavby v štruktúre podľa prílohy k zákonu sú rozhodujúce pre 
správne určenie základu poplatku, správca poplatku zašle poplatníkovi písomnú výzvu s primeranou lehotou. 
Ak poplatník ani na základe písomnej výzvy nepredloží požadované údaje o podlahovej ploche nadzemnej 
časti realizovanej stavby potvrdené projektantom, obec zistí základ poplatku a určí poplatok podľa pomôcok. 
Na určenie poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis. K osobitnému predpisu je zavedený odkaz 
8b), ku ktorému sú v poznámke pod čiarou uvedené § 48 ods. 3 až 5 a § 49 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení 
neskorších predpisov.    

 
- 2/MD/2019/I - Informácia o novele zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v 

znení neskorších predpisov s účinnosťou od 30.11.2019  
 

§ 5 
Poplatník 

 
(1) Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi9) vydané stavebné 
povolenie, rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby 
alebo ktorá ako stavebník ohlásila stavbu stavebnému úradu.  

Účinnosť do 29. novembra 2019 
 
(1) Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je ako stavebník9) uvedená v stavebnom 
povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom 
rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo ktorej bolo doručené oznámenie stavebného úradu k 
ohlásenej stavbe. Postúpenie práv a povinností stavebníka a prevod vlastníckeho práva k stavbe a k 
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projektovej dokumentácii nemá vplyv na zmenu osoby poplatníka; to neplatí, ak poplatník má právneho 
nástupcu.  

Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   
 
(2) Poplatníkom nie je obec, alebo samosprávny kraj alebo štát, ktorá ktoré ako stavebník uskutočňuje 
uskutočňujú stavbu na svojom území.  

Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   
 
(3) Ak uskutočňuje stavbu viac stavebníkov uvedených v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o 
povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo v 
ohlásení stavby stavebnému úradu oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe, 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.  

Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   
 
(4) Ak uskutočňujú stavbu manželia v rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, poplatníkmi sú obaja 
manželia, ktorí ručia za poplatok za rozvoj spoločne a nerozdielne.  

  
 

Komentár k zmenám účinným od 30.11.2019 – zákon č. 379/2019 Z. z. 
K § 5  
V nadväznosti na zmeny zavedené pri vymedzení predmetu poplatku v § 3 ods. 1 až 3 mení sa aj vymedzenie 
poplatníka upravené v odseku 1. Súčasne sa dopĺňa, že osoba poplatníka sa nezmení, ak dôjde k postúpeniu 
práv a povinností stavebníka alebo ak dôjde k zmene stavebníka. To neplatí, ak má poplatník právneho 
nástupcu.   
 
Pri zmenách v odseku 2 ide o legislatívno-technickú úpravu gramatického charakteru.   
  
Zmenou odseku 3 ide o legislatívno-technickú úpravu za účelom zjednotenia definície poplatníka 
v nadväznosti na zmeny vykonané vo vymedzení predmetu poplatku v § 3 odsekoch 1 až 3.  

 
- 2/MD/2019/I - Informácia o novele zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v 

znení neskorších predpisov s účinnosťou od 30.11.2019  
 

§ 6 
Základ poplatku 

 
Základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m2, ktorá je 
predmetom poplatku za rozvoj podľa § 3, pričom na účely tohto zákona sa za podlahovú plochu nadzemnej časti 
stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach10) stavby.  

Účinnosť do 29. novembra 2019 
 

§ 6 
Základ poplatku 

 
 
(1) Základom poplatku za rozvoj je výmera podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby v m2, 
ktorá je predmetom poplatku za rozvoj podľa § 3, pričom na účely tohto zákona sa za podlahovú plochu 
nadzemnej časti realizovanej stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných 
podlažiach10) stavby.  
 
(2) Miestnosťou na účely tohto zákona je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou, 
stenami, ktoré tvoria obvodové konštrukcie alebo vnútorné priečky stavby, a stropom alebo strešnou 
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konštrukciou, pričom v časti obvodovej konštrukcie môže byť ponechaný dočasný alebo trvalý stavebný 
otvor slúžiaci na vstup a výstup osôb, strojov, zariadení alebo dopravných prostriedkov.  
 
(3) Za podlahovú plochu nadzemnej časti realizovanej stavby sa na účely tohto zákona považuje vnútorný 
priestor stavby okrem zvislých konštrukcií, ktorého svetlá výška medzi úrovňou podlahy a stropom alebo 
strešnou konštrukciou dosahuje minimálne 1,3 metra. Do podlahovej plochy nadzemnej časti 
realizovanej stavby sa započítava plocha arkierov a výklenkov, ak sú súčasne najmenej 1,2 metra široké, 
0,3 metra hlboké a 2 metre vysoké od podlahy. Do podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby 
sa započítava plocha zabratá vykurovacími telesami, inštalačnými predmetmi, technickým zariadením, 
strojovým vybavením alebo kuchynskou linkou. Za podlahovú plochu nadzemnej časti realizovanej 
stavby sa po splnení parametrov uvedených v prvej až tretej vete považuje aj podlahová plocha 
podkrovia ako vnútorný priestor stavby prístupný z posledného nadzemného podlažia vymedzený 
podlahou a konštrukciou krovu, prípadne ďalšími stavebnými konštrukciami.  
 
(4) Na účely tohto zákona sa do základu poplatku za rozvoj nezapočítava podlahová plocha výťahovej 
šachty, schodiska vrátane plochy medziposchodia, balkónu, lodžie, terasy bez presklenia a šachty s 
rozvodmi.  
 
(5) Pri stavbe, ktorá má slúžiť aj na účel využitia, ktorý nie je predmetom poplatku za rozvoj podľa § 3 
ods. 3 písm. c), do výmery podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby sa započítavajú všetky 
podlahové plochy spoločných častí a spoločných zariadení tejto stavby okrem podlahových plôch 
spoločných častí a spoločných zariadení, ak tieto slúžia výlučne na účel, ktorý nie je predmetom poplatku 
za rozvoj.  
 
(6) Pri stavbe, ktorá nie je predmetom poplatku za rozvoj podľa § 3 ods. 3 písm. c), predmetom poplatku 
za rozvoj nie sú ani podlahové plochy spoločných častí a spoločných zariadení tejto stavby.  
 
(7) Ak sa predmet poplatku za rozvoj podľa § 3 ods. 1 realizuje v dvoch alebo viacerých katastrálnych 
územiach, ktoré patria dvom alebo viacerým obciam, poplatok za rozvoj vyrubí rozhodnutím každá obec. 
Základ poplatku za rozvoj v každej obci sa určí ako podiel zastavanej plochy stavby zasahujúcej do jej 
katastrálneho územia na úrovni prvého nadzemného podlažia k celkovej zastavanej ploche stavby 
vynásobený celkovou výmerou podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby.  

Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   
 

Komentár k zmenám účinným od 30.11.2019 – zákon č. 379/2019 Z. z. 
K § 6 
Princípy určenia základu poplatku upravené v doterajšom § 6 ostávajú zachované a novela zákona ich 
s precizovaním upravuje v odseku 1.  
 
V odsekoch 2 až 7 sa vymedzujú ďalšie (nové)  podmienky pre správne určenie základu poplatku.  
 
Vzhľadom na nejednotnosť definície miestnosti a rôzne spôsoby určenia podlahovej plochy v stavebnom 
sektore bolo podľa doterajšieho znenia zákona problematické zistiť pri rôznych stavbách správny základ 
poplatku, a preto novela zákona zavádza na účely zákona vlastnú definíciu miestnosti v odseku 2 
a podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby v odseku 3. Zároveň sa v odseku 4 upravuje, ktoré 
podlahové plochy nadzemnej časti realizovanej stavby  sa do základu poplatku nezapočítajú. V odseku 5 a 6 
sa upravujú prípady, kedy sa spoločné časti a spoločné zariadenia stavby započítajú do výmery podlahovej 
plochy nadzemnej časti realizovanej stavby a kedy nie sú predmetom poplatku.      
  
V odseku 7 sa upravuje vyrubenie poplatku v prípade, ak sa predmet poplatku realizuje v dvoch alebo 
viacerých katastrálnych územiach, ktoré patria rôznym obciam. V takomto prípade poplatok vyrubí 
rozhodnutím každá obec, pričom novela zákona upravuje aj konkrétny spôsob určenia základu poplatku 
v každej obci, do katastrálneho územia ktorej príslušný podiel na realizovanej stavbe prislúcha. 

 



- 2/MD/2019/I - Informácia o novele zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v 
znení neskorších predpisov s účinnosťou od 30.11.2019 

  
§ 7 

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,11)  
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.1)  
 
(4) Sadzbu poplatku za rozvoj podľa odsekov 1 až 3 obec môže ustanoviť alebo zmeniť všeobecne záväzným 
nariadením iba k 1. januáru kalendárneho roka, ak § 14 ods. 1 neustanovuje inak.  
 
(5) Obec nemusí ustanoviť ustanoví sadzbu poplatku za rozvoj pre všetky stavby uvedené v odseku 2 písm. a) 
až e).  

Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   
 

Komentár k zmenám účinným od 30.11.2019 – zákon č. 379/2019 Z. z. 
K § 7  
Podľa doterajšieho znenia odseku 5 obec, ktorá sa rozhodla ustanoviť rôzne sadzby poplatku pre stavby 
v členení podľa § 7 ods. 2, nemusela ustanoviť sadzbu poplatku pre každý druh stavby. Novelou zákona sa v 
odseku 5 takéto určenie sadzby poplatku ruší. Ak sa obec rozhodne využiť možnosť určiť rôzne sadzby 
poplatku pre stavby v členení podľa § 7 ods. 2, bude musieť ustanoviť sadzbu poplatku pre každý druh stavby 
uvedený v tomto ustanovení.  
 
Napriek tomu, že novela zákona nadobúda účinnosť 30.11.2019, sadzbu poplatku podľa novelizovaného § 7 
ods. 5 zákona v členení podľa § 7 ods. 2 pre všetky stavby je správca poplatku povinný ustanoviť prvýkrát vo 
všeobecne záväznom nariadení účinnom od 1.1.2020. Uvedené vyplýva z § 7 ods. 4 zákona, podľa ktorého 
sadzbu poplatku môže obec ustanoviť alebo zmeniť iba k 1. januáru kalendárneho roka.  

 
- 8/MD/2019/MP Metodický pokyn k sadzbe poplatku za rozvoj podľa § 7 zákona č. 447/2015 

Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov   

- 2/MD/2019/I - Informácia o novele zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v 
znení neskorších predpisov s účinnosťou od 30.11.2019  

 
§ 8 

Výpočet poplatku za rozvoj 
 
(1) Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku podľa § 6 znížený o 60 m2 a sadzby poplatku za 
rozvoj platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti podľa § 4 ods. 1. Ak sa predmet poplatku za rozvoj podľa 
§ 3 ods. 1 realizuje v dvoch alebo viacerých katastrálnych územiach, ktoré patria dvom alebo viacerým 
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obciam, zníženie základu poplatku za rozvoj podľa prvej vety sa uplatní v každej obci v podiele 
vypočítanom podľa § 6 ods. 7.  

Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   
 
(2) Ak sa stavba realizuje na viaceré účely a obec ustanovila rôzne sadzby poplatku za rozvoj podľa § 7 ods. 2,  
základ poplatku podľa § 6 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 § 7 ods. 2 a podlahovej plochy na 
príslušný účel využitia stavby.  
 
(3) Ak je v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, 
právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo v ohlásení stavby stavebnému úradu oznámení 
stavebného úradu k ohlásenej stavbe uvedených viacero stavebných objektov, ktoré sú predmetom poplatku 
za rozvoj, na účely výpočtu poplatku za rozvoj sa považujú za jednu stavbu.  

Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   
 
(4) Ak vznikne poplatková povinnosť podľa tohto zákona v súvislosti s právoplatným rozhodnutím o 
povolení zmeny stavby pred jej dokončením,3b) pri výpočte poplatku za rozvoj sa zníženie základu 
poplatku za rozvoj o 60 m2 použije len raz voči podlahovej ploche nadzemnej časti realizovanej stavby 
povolenej stavebným povolením alebo na ktorú je vydané oznámenie stavebného úradu k ohlásenej 
stavbe.  

Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   
 
(4) V prípade, ak vznikne stavebníkovi poplatková povinnosť podľa tohto zákona v súvislosti s vydaným 
rozhodnutím o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,3b) ktorým sa rozširuje rozsah stavebného povolenia, 
ktoré nepodliehalo poplatkovej povinnosti podľa tohto zákona, 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 dokončením3b) a stavebného povolenia.  

Účinnosť do 29. novembra 2019 
 
(5) Ak vznikne poplatková povinnosť podľa tohto zákona v súvislosti s právoplatným rozhodnutím o 
povolení zmeny stavby pred jej dokončením,3b) ktorým sa rozširuje rozsah stavebného povolenia, 
základom poplatku za rozvoj je kladný rozdiel výmery nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej 
stavby v m2, vyplývajúci z právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením3b) a 
stavebného povolenia.   

Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   
 
(6) Ak vznikne poplatková povinnosť podľa tohto zákona v súvislosti s právoplatným rozhodnutím o 
povolení zmeny stavby pred jej dokončením,3b) ktorým sa znižuje základ poplatku za rozvoj, pri výpočte 
poplatku za rozvoj sa použije sadzba poplatku za rozvoj platná v deň povolenia stavby s podlahovou 
plochou zrealizovanou po zohľadnení všetkých zmien stavby pred dokončením alebo jej dodatočných 
povolení.  

Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   
 
(5) (7) Vypočítaný poplatok za rozvoj sa zaokrúhli na eurocenty nadol. 

Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   
 

 

Komentár k zmenám účinným od 30.11.2019 – zákon č. 379/2019 Z. z. 
K § 8 
V odseku 1 nadväzne na stanovenie spôsobu výpočtu základu poplatku v § 6 ods. 7 zákona pre prípady, že 
sa stavba realizuje v dvoch alebo viacerých katastrálnych územiach a u dvoch alebo viacerých správcov 
poplatku, sa pri výpočte poplatku určuje aj podiel na tzv. odpočítateľnej položke tak, aby jej súčet 
u jednotlivých správcov poplatku bol celkove 60 m2, čím sa dosiahne, že jedna stavba má uplatniteľnú 
odpočítateľnú položku len raz.  



  
Zmena odseku 3 spočíva v legislatívno-technickej úprave, ktorej účelom je zjednotenie výpočtu poplatku 
v nadväznosti na zmeny vykonané vo vymedzení predmetu poplatku v § 3 odsekoch 1 až 3.  
  
Novým odsekom 4 sa ustanovuje, že ak po vydaní stavebného povolenia, príp. oznámenia stavebného úradu 
k ohlásenej stavbe vznikne ďalšia alebo ďalšie poplatkové povinnosti v súvislosti s právoplatným rozhodnutím 
o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, zníženie základu poplatku o tzv. odpočítateľnú položku (60 m2) 
sa použije iba raz, a to v súvislosti s podlahovou plochou nadzemnej časti realizovanej stavby povolenej 
právoplatným stavebným povolením, príp. oznámením stavebného úradu k ohlásenej stavbe.  
  
V nadväznosti na doplnenie nového odseku 4 sa pôvodné odseky 4 a 5 označujú ako odseky 5 a 6.   
  
Pri zmenách v odseku 5 ide o legislatívno-technickú úpravu výpočtu poplatku v nadväznosti na zmeny 
vykonané vo vymedzení predmetu poplatku v § 3 ods. 1. Ďalej sa spresňuje, že pri vydanom rozhodnutí 
o zmene stavby pred dokončením bez ohľadu na skutočnosť, či ide o toho istého alebo nového poplatníka, 
základom poplatku je rozdiel výmery podlahovej plochy nadzemnej časti stavby vyplývajúci z právoplatného 
rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením a právoplatného stavebného povolenia  
(spoplatňuje sa iba nová, resp. ďalšia podlahová plocha).  
  
Z dôvodu jednoznačnosti sa v novom odseku 6 upravuje, že ak po vydaní stavebného povolenia došlo 
k ďalšej, prípadne viacerým ďalším zmenám stavby pred jej dokončením, v dôsledku ktorých došlo k zníženiu 
základu poplatku, pri výpočte poplatku sa použije tá sadzba poplatku, ktorá je platná v deň vydania pôvodného 
stavebného povolenia a tá výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby, ktorá vznikne po 
zohľadnení všetkých zmien stavby pred jej dokončením alebo po zohľadnení všetkých jej dodatočných 
povolení.   
 
V nadväznosti na doplnenie nového odseku sa doterajší odsek 6 označuje ako odsek 7.   

 
- 2/MD/2019/I - Informácia o novele zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v 

znení neskorších predpisov s účinnosťou od 30.11.2019  
 

§ 9 
Vyrubenie, splatnosť a platenie poplatku za rozvoj 

 
(1) Poplatok za rozvoj vyrubí obec rozhodnutím v lehote podľa osobitného predpisu.14) 

 
(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.  

Účinnosť do 29. novembra 2019 
 

(2) Ak po vyrubení poplatku za rozvoj nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o povolení zmeny stavby 
pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby alebo sa vydá nové oznámenie 
stavebného úradu k ohlásenej stavbe k už predtým ohlásenej stavbe, 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; tento postup sa uplatní len za predpokladu, že sa osoba poplatníka nemení. Osobe, ktorá 
predtým nemala vo vzťahu k stavbe poplatkovú povinnosť a ktorá je uvedená v právoplatnom rozhodnutí 
o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,3b) ktorým sa znižuje základ poplatku za rozvoj, vzniká 
preplatok na poplatku za rozvoj uhradený inou osobou, ktorá mala poplatkovú povinnosť k stavbe.  

Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   
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(3) Ak zastupuje poplatníkov zástupca určený podľa § 5 ods. 3, obec vyrubí poplatok za rozvoj rozhodnutím v 
celkovej sume tomuto zástupcovi. Ak sú poplatníkmi manželia podľa § 5 ods. 4, obec vyrubí poplatok za rozvoj 
rozhodnutím v celkovej sume jednému z nich.  
 
(4) Vyrubený poplatok za rozvoj je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa 
odseku 1.  
 
(5) 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.  

Účinnosť do 29. novembra 2019 
 
(5) Poplatník môže obec požiadať o platenie poplatku za rozvoj v splátkach najneskôr do dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol poplatok za rozvoj vyrubený. 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. Ak obec nevyhovie žiadosti o platenie poplatku v splátkach, oznámi túto skutočnosť 
poplatníkovi.  

Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   
 

Komentár k zmenám účinným od 30.11.2019 – zákon č. 379/2019 Z. z. 
K § 9  
V odseku 1 sa upravuje lehota podľa osobitného predpisu, v ktorej je správca poplatku povinný vyrubiť 
poplatok rozhodnutím, pričom k osobitnému predpisu sa zavádza odkaz 14) na zákon č. 563/2009 Z. z. 
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   
  
 Nové znenie odseku 2 reflektuje na zmeny vymedzenia predmetu poplatku v § 3 ods. 1. Pretože v praxi po 
vyrubení poplatku dochádza v niektorých prípadoch aj k zmene stavebníka, ktorému je vydané rozhodnutie 
o zmene stavby pred jej dokončením, novelou zákona sa spresňuje, že postup podľa odseku 2 sa použije len 
vo vzťahu k tomu istému poplatníkovi. Ďalej sa dopĺňa, že osobe, ktorá predtým nemala vo vzťahu k stavbe 
poplatkovú povinnosť a ktorá je uvedená v právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej 
dokončením, ktorým sa znižuje základ poplatku, vzniká preplatok na poplatku uhradený inou osobou (ktorá 
mala poplatkovú povinnosť k stavbe).  
  
Pri úprave platenia poplatku v splátkach sa v odseku 5 spresňuje lehota, v ktorej poplatník môže požiadať 
správcu poplatku o platenie poplatku v splátkach. Súčasne sa dopĺňa, že v prípade nevyhovenia žiadosti 
o platenie poplatku v splátkach oznámi správca poplatku túto skutočnosť poplatníkovi.  

 
- 2/MD/2019/I - Informácia o novele zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v 

znení neskorších predpisov s účinnosťou od 30.11.2019  
 

§ 10 
Vrátenie poplatku za rozvoj 

 
(1) Ak poplatník neoznámi zánik poplatkovej povinnosti podľa § 4 ods. 2 obci 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 § 9 ods. 2 k zníženiu vyrubeného poplatku za rozvoj, obec do 60 dní odo 
dňa právoplatnosti nového rozhodnutia podľa § 9 ods. 2 vráti rozdiel medzi zaplateným poplatkom za rozvoj a 
novo vyrubeným poplatkom za rozvoj.  
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§ 11 
Použitie výnosu 

 
(1) Výnos z poplatku za rozvoj je príjmom rozpočtu obce, v Bratislave a Košiciach prerozdelenie výnosu z 
poplatku za rozvoj medzi mesto a mestské časti určí štatút mesta.  
 
(2) Výnos z poplatku za rozvoj sa použije na úhradu kapitálových výdavkov12) súvisiacich so stavbou vrátane 
vysporiadania stavebnými nákladmi na stavbu vrátane nákladov na vysporiadanie pozemku na tento účel:  

a) zariadenia starostlivosti o deti, 
b) slúžiacou slúžiacu 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 úpravy verejnej zelene, 
g) miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry, 
h) opatrenia na zadržanie vody v území a na zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na jej 

nepriaznivé dôsledky.  
Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   

 
(3) Výnos z poplatku za rozvoj použije obec v katastrálnom území alebo v jej jednotlivej časti,1) v ktorej v 
súvislosti so stavbou, ktorá podlieha poplatkovej povinnosti, poplatok za rozvoj vybrala. Obec môže všeobecne 
záväzným nariadením2) určiť, že výnos z poplatku alebo jeho presne určená percentuálna časť sa použije v inom 
katastrálnom území alebo v inej jednotlivej časti1) obce.  
 
(4) Obec všeobecne záväzným nariadením určí spôsob zverejnenia informácií o výške výnosu z poplatku 
za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov tak, aby tieto 
informácie boli zverejnené najmenej raz ročne.  

Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   
 

Komentár k zmenám účinným od 30.11.2019 – zákon č. 379/2019 Z. z. 
K § 11 
Úvodná veta odseku 2 upravujúca použitie výnosov sa spresňuje tak, že do účelového použitia poplatku 
obcou sa zahŕňajú len kapitálové výdavky súvisiace so stavebnými nákladmi na stavbu a náklady na 
vysporiadanie pozemkov. Ďalšie zmeny sú legislatívno-technické úpravy gramatického charakteru vyplývajúce 
so zmeny úvodnej vety.   
  
Doplnením nového písmena h) v odseku 2 sa účelové použitie poplatku rozširuje o opatrenia na zadržanie 
vody a na zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky.      
  
Z dôvodu potreby zvýšenia transparentnosti využívania verejných zdrojov z príjmov z poplatku sa dopĺňa za 
odsek 3 nový odsek 4, ktorým sa ustanovuje, aby obec určila priamo vo VZN k poplatku, akým spôsobom 
bude informovať verejnosť o príjmoch z poplatku a jeho použití na rozvoj obce v členení podľa realizovaných 
projektov, pričom tieto informácie musí občanom poskytnúť aspoň raz ročne.   

 
- 2/MD/2019/I - Informácia o novele zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v 

znení neskorších predpisov s účinnosťou od 30.11.2019  
 

§ 12 
Správa poplatku za rozvoj 

 
(1) Správu poplatku za rozvoj vykonáva obec, v Bratislave mestská časť, ktorá ho na svojom území uložila, 
pričom na účely tohto zákona má mestská časť postavenie obce. Správu poplatku za rozvoj vykonávajú v 
Košiciach mestské časti, ak tak ustanoví štatút mesta,13) pričom v takom prípade bude mať na účely tohto zákona 
mestská časť postavenie obce.  
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(2) Správou poplatku za rozvoj nie je možné poveriť iné právnické osoby alebo fyzické osoby.  
 
(3) Na správu poplatku za rozvoj sa vzťahuje osobitný predpis,14) ak § 5, § 9 až 11 tohto zákona neustanovujú 
inak.  

Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   
 

Komentár k zmenám účinným od 30.11.2019 – zákon č. 379/2019 Z. z. 
K § 12  
V odseku 1 k  pojmu „štatút mesta“ sa dopĺňa odkaz 13), ktorý v poznámke pod čiarou odkazuje na § 25 
zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.  

 
- 2/MD/2019/I - Informácia o novele zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v 

znení neskorších predpisov s účinnosťou od 30.11.2019  
 

§ 13 
 
Obec môže vyrubiť poplatok za rozvoj podľa tohto zákona prvýkrát na stavbu, na ktorú bolo vydané stavebné 
povolenie uvedenú v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej 
dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby a uvedenú v oznámení 
stavebného úradu k ohlásenej stavbe po účinnosti tohto zákona, najskôr však zavedením poplatku za rozvoj 
všeobecne záväzným nariadením obce.  

Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   
 

Komentár k zmenám účinným od 30.11.2019 – zákon č. 379/2019 Z. z. 
K § 13  
Zmeny v ustanovení, ktoré upravuje, kedy prvýkrát môže obec vyrubiť poplatok, vyplývajú so zmeny 
vymedzenia predmetu poplatku upraveného v § 3 ods. 1 zákona.  

 
- Metodický pokyn k § 13 a § 14 ods. 1 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. - primerane  
- 2/MD/2019/I - Informácia o novele zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v 

znení neskorších predpisov s účinnosťou od 30.11.2019  
 

§ 14 
 
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2016 
 
(1) Ak obec prvýkrát zavedie poplatok za rozvoj všeobecne záväzným nariadením obce počas roku 2017, sadzbu 
poplatku za rozvoj podľa § 7 ods. 1 až 3 a ods. 5 môže obec ustanoviť najskôr ku dňu účinnosti takého 
všeobecne záväzného nariadenia obce.  
 
(2) Predmetom poplatku za rozvoj nie je stavba, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby 
právoplatné pred 31. decembrom 2016, v ktorom obec v súvislosti so stavbou uložila povinnosť obstarať hmotný 
majetok alebo povinnosť poskytnúť finančné alebo nefinančné plnenie na ktorýkoľvek účel uvedený v § 11 ods. 2 
alebo v súvislosti so stavbou bol pred 31. decembrom 2016 uzatvorený iný právny úkon, v ktorom obec v 
súvislosti so stavbou uložila povinnosť obstarať hmotný majetok alebo povinnosť poskytnúť finančné alebo 
nefinančné plnenie na ktorýkoľvek účel uvedený v § 11 ods. 2.   
 

- Metodický pokyn k § 13 a § 14 ods. 1 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. – primerane   
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§ 15 
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. novembra 2019 

 
Ak poplatková povinnosť k poplatku vznikne do 29. novembra 2019, postupuje sa podľa predpisov 
účinných do 29. novembra 2019.  

Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   
 

Komentár k zmenám účinným od 30.11.2019 – zákon č. 379/2019 Z. z. 
K § 15  
Novým prechodným ustanovením k úpravám účinným od 30.11.2019 sa upravuje postup podľa zákona 
účinného do 29.11.2019 iba v tom prípade, ak poplatková povinnosť k poplatku vznikne do 29.11.2019.  

 
- 2/MD/2019/I - Informácia o novele zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v 

znení neskorších predpisov s účinnosťou od 30.11.2019  
 
  

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha k zákonu č. 447/2015 Z. z. v znení zákona č. 379/2019 Z. z. 
 

Štruktúra údajov o výmere podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby 
 

A. Výmera podlahovej plochy nadzemnej časti stavby v m2 – súhrnná tabuľka 
 

 1. a)  stavby na bývanie  

2. b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre 
vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej 
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu 

 

3. c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie 
vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

 

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

 

5. e) ostatné stavby  

6.  stavby oslobodené podľa § 3 ods. 3 písm. c)   

 Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   
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B. Výmera podlahovej plochy nadzemnej časti stavby v m2 - podrobná tabuľka 

 

čí
sl

o
 m

ie
st

n
o

st
i 

o
zn

ač
e

n
ie

 m
ie

st
n

o
st

i 

stavby v členení podľa § 7 ods. 2, písm.: 

st
av

b
y 

o
sl

o
b

o
d

en
é 

p
o

d
ľa

 §
3

 

o
d

s.
3 

p
ís

m
. c

) 

n
ie

 je
 m

ie
st

n
o

sť
 

 

a)
 

st
av

b
y 

n
a 

b
ýv

an
ie

 

b
) 

st
av

b
y 

n
a 

p
ô

d
o

h
o

sp
o

d
ár

s
ku

 p
ro

d
u

kc
iu

, 

sk
le

n
ík

y,
 

st
av

b
y 

p
re

 
vo

d
n

é 

h
o

sp
o

d
ár

st
vo

, 
st

av
b

y 

vy
u

ží
va

n
é 

n
a 

sk
la

d
o

va
n

ie
 

vl
as

tn
ej

 

p
ô

d
o

h
o

sp
o

d
ár

s
ke

j p
ro

d
u

kc
ie

 

vr
át

an
e 

st
av

ie
b

 

n
a 

vl
as

tn
ú

 
ad

m
in

is
tr

at
ív

u
 

c)
 

p
ri

em
ys

e
ln

é 
st

av
b

y 
a 

st
av

b
y 

vy
u

ží
va

n
é 

n
a 

sk
la

d
o

va
n

ie
 

vr
át

an
e 

st
av

ie
b

 

n
a 

vl
as

tn
ú

 
ad

m
in

is
tr

at
ív

u
 

d
) 

st
av

b
y 

n
a 

o
st

at
n

é 

p
o

d
n

ik
an

ie
 a

 
n

a 
zá

ro
b

ko
vú

 

či
n

n
o

sť
, s

ta
vb

y 
vy

u
ží

va
n

é 
n

a 

sk
la

d
o

va
n

ie
 a

 

ad
m

in
is

tr
at

ív
u

 
sú

vi
si

ac
u

 s
 

o
st

at
n

ým
 

p
o

d
n

ik
an

ím
 a

 

so
 z

á
ro

b
ko

vo
u

 

či
n

n
o

sť
o

u
 

e)
 

o
st

at
n

é 
st

av
b

y 

 

 

       

 

       

                

  

 

             

SPOLU: 

       

  

 Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   
 

  

Komentár k zmenám účinným od 30.11.2019 – zákon č. 379/2019 Z. z. 
K Prílohe k zákonu č. 447/2015 Z. z. v znení zákona č. 379/2019 Z. z.  
V nadväznosti na nové odseky 3 a 4 v § 4, má vyzvaný poplatník oznámiť obci výmery podlahových plôch 
nadzemnej časti realizovanej stavby v štruktúre podľa účelu jej využitia. Na tento účel sa ustanovuje príloha 
k zákonu so štruktúrou údajov o výmere podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby, ktorá 
obsahuje 2 tabuľky. Tabuľka A je súhrnná tabuľka a tabuľka B je podrobná štruktúrovaná tabuľka, pričom obe 
slúžia ako podklad pre správne určenie základu poplatku. Správnosť oznamovaných údajov uvedených 
v tabuľkách potvrdzuje projektant stavby. 

 
- 2/MD/2019/I - Informácia o novele zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v 

znení neskorších predpisov s účinnosťou od 30.11.2019  
 
 
 
 
 
______________________________________ 

1) § 17a 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. 

2) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
3) § 66 až 70 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov. 
3a) § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 
3b) § 139b ods. 4 a 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   
3c) § 88a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 
3d) § 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. 
4) § 21 ods. 1 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. 
5) § 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. 

6) § 16 ods. 4 a 5 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)   

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Miestne_dane/2019/2019.11.22_Info_miest_popl_2_MD_2019_I.pdf
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7) § 16 ods. 3 4 a 5 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 324/2012 Z. z. 
Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.) 

7a) § 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. 

    Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.) 
8) 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. 

8a) Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

8b) § 48 ods. 3 až 5 a § 49 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších prepisov.  
    Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.) 

9) § 59 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 
10) § 12 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z.  
11) § 43b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z. 
12) Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
13) § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov. 
14) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe  daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 


