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Mesto Sliač v súlade s ustanovením § 4 ods. 3, písm. c), § 6 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 2 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.  vydáva 

toto  

 

Všeobecne záväzné nariadenie   

č. 02/2019 

o miestnom poplatku za rozvoj 

(ďalej aj len ako „VZN“) 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením mesta Sliač sa na území mesta Sliač  (katastrálne územia 

Hájniky, Rybáre, Sampor) v súlade s platnými právnymi predpismi stanovuje miestny poplatok za 

rozvoj. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestneho 

poplatku za rozvoj  na území mesta Sliač (katastrálne územia Hájniky, Rybáre, Sampor) od 

účinnosti tohto VZN.  

 

Článok 2 

Určenie sadzby poplatku za rozvoj 
 

§ 2 

 
Mesto Sliač ustanovuje sadzby poplatku za rozvoj pre jednotlivé katastrálne územia takto:    

1. katastrálne územie Hájniky, Rybáre, Sampor 

a) stavby na bývanie 5 € za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby; 

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

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu 10 € za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby; 

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

20 €, za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby, 

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

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou s podlahovou 

plochou nadzemnej časti stavby  
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a. do 5.000 m2  20 € za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby; 

b. od 5.000 m2  do 10.000 m2 15 € za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej 

časti stavby; 

c. od 10.000 m2  do 15.000 m2 10 € za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej 

časti stavby; 

d. nad 15.000 m2  5 € za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby; 

e) ostatné stavby 15 € za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. 

 

Článok 3 

Použitie výnosu 
 

§ 3 
 

1. Výnos z poplatku za rozvoj je príjmom rozpočtu Mesta Sliač a použije sa na úhradu kapitálových 

výdavkov súvisiacich so stavbami vrátane vysporiadania pozemkov pre tento účel : 

a) slúžiacimi na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb; 

b) sociálneho bývania; 

c) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie; 

d) verejne prístupného parku, úpravou verejnej zelene; 

e) miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry. 

2. Výnos  poplatku  za  rozvoj  použije  Mesto  Sliač  na  úhradu  kapitálových  výdavkov na stavby  

uvedené  v  ods. 1,  pričom  sa  tieto  môžu  nachádzať v inom katastrálnom území Mesta  Sliač  ako  

je  katastrálne  územie,  v  ktorom  sa  nachádzajú  stavby,  za  ktoré bol vybraný poplatok za rozvoj. 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 
§ 4 

 

1. Podrobnejšie podmienky výberu miestneho poplatku za rozvoj, postup pri výbere, spôsobe výpočtu  

a  ďalšie  podrobnosti  ustanovuje  zákon  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. 

2. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Sliač dňa 18.6.2019, uznesením č. 116/2019. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2020.  

 

 

 

 

                                                                           Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

                                                                               primátorka mesta 


