
VZOR 

Správca poplatku  V 

Vybavuje  Dňa 

Číslo telefónu   

Číslo konania   

 
 
 

 
                                                                  

Poplatník  

vrátane adresy 

 
 

ROZHODUTIE  
 

č. ……………………...................../20.. 
 
Obec/mestská časť* .................................................. ako správca miestneho poplatku za rozvoj podľa § 12 
ods. 1 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon“) a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“)  v nadväznosti na všeobecne záväzné 
nariadenie obce/mestskej časti* ............................................................... č. ................. a stavebné povolenie 
č. ...................../rozhodnutie o povolení zmeny stavby pre jej dokončením č. ................................./rozhodnutie 
o dodatočnom povolení stavby č. .................................../ohlásenie stavby stavebnému úradu dňa* 
.................................. 

 
vyrubuje  

 
Poplatníkovi/zástupcovi určenému dohodou poplatníkov*: 
Meno a priezvisko/ Obch. meno*: ...................................................................................................................... 
Adresa trvalého pobytu/Sídlo*: .......................................................................................................................... 
Rodné číslo/dátum narodenia**/ IČO*: ............................................................................................................... 
 

miestny poplatok za rozvoj takto: 
 

 

Stavba podľa § 7 ods. 2 zákona 
Základ poplatku 
podľa § 6 zákona 

Upravený 
základ 

poplatku podľa 
§ 8 ods. 1 

alebo 2 zákona 

Sadzba 
poplatku 

podľa  
§ 7 

zákona 

Miestny poplatok za 
rozvoj 

A – stavba na bývanie     
B – pôdohospodárska stavba     
C – priemyselná stavba     
D – stavba na ost. podnikanie a zárob. činnosť     
E – ostatná stavba     

Celkom  



VZOR 

 
 Miestny poplatok za rozvoj ste povinný uhradiť na účet správcu miestneho poplatku za rozvoj              
č. ……………………, vedený v pobočke banky …………………………… v ………………………………. , 
konštantný symbol ……………. , variabilný symbol ………………….. . 
 Miestny poplatok za rozvoj ste povinný zaplatiť najneskôr do 15 dní odo dňa právoplatnosti 
rozhodnutia o vyrubení miestneho poplatku za rozvoj na uvedený účet správcu miestneho poplatku za rozvoj 
alebo v hotovosti pri platbe do 300 eur zamestnancovi správcu miestneho poplatku za rozvoj, ktorý je 
poverený prijímať platby. 
 
 
 Odôvodnenie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poučenie: 
 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 72 ods. 2 a 3 daňového poriadku podať odvolanie 
písomne alebo ústne do zápisnice u správcu miestneho poplatku za rozvoj 
.......................…………………............................... v lehote do 30 dní odo dňa jeho doručenia. Včas podané 
odvolanie má podľa § 72 ods. 7 daňového poriadku odkladný účinok. 

   
 
 
 
 
 
odtlačok úradnej pečiatky                      

…………………………………… 
podpis starostu obce alebo ním 
povereného zamestnanca obce  
s uvedením mena a priezviska 
starostu obce   

 
 
 
 
 Doručuje sa: 
 
 
 
 
 
        
-----------------------------        
*Čo sa nehodí, prečiarknite. 
**V prípade, že poplatník nemá na území SR trvalý pobyt, uveďte dátum narodenia. 

 


