
Na čo netreba zabudnúť po vydaní 
právoplatného stavebného povolenia

1  Je potrebné podať čiastkové daňové priznanie na daň 
 z nehnuteľnosti, zmena pozemku na stavebný pozemok

 
Vybavíte v kancelárii prvého kontaktu na Štúrovej 59 v Modre

2  Bude Vám doručené rozhodnutie o miestnom poplatku za rozvoj

Podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj je predmetom  poplatku za rozvoj pozemná stavba na území 
obce uvedená v právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba ( „stavebné povolenie“), oznámení stavebného 
úradu k ohlásenej stavbe, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí 
o dodatočnom povolení stavby.

Sadzba miestneho poplatku za rozvoj sa vyrubuje za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.

Sadzby poplatku v členení, v jednotlivých častiach mesta:

Členenie stavieb:
Sadzby poplatku podľa

častí mesta: Modra,
Modra–Kráľová

Sadzby poplatku podľa
častí mesta: Modra-

Harmónia, Modra-Piesok

a) Stavby na bývanie 20,00 EUR 35,00 EUR

b)

Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stav-
by pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skla-
dovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu

10,00 EUR 10,00 EUR

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

10,00 EUR 35,00 EUR

d)

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

10,00 EUR 10,00 EUR

e) Ostatné stavby 20,00 EUR 35,00 EUR

Spôsob zverejnenia informácií o výške výnosu

Informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov 
sa zverejňujú v záverečnom účte mesta Modra.

Použitie výnosu

Výnos z poplatku za rozvoj je príjmom rozpočtu obce. Bude použitý na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavebnými 
nákladmi na stavbu vrátane nákladov na vysporiadanie pozemku na tento účel:

• miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry
• slúžiacu na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb,
• sociálneho bývania, zdravotníckeho zariadenia, zariadenia starostlivosti o deti,
• školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie,
• verejne prístupného parku, úpravy verejnej zelene,
• opatrenia na zadržanie vody v území a na zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky.


