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Mesto Banská Bystrica v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a ustanoveniami zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom 
poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poplatku za rozvoj“) vydáva toto 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica o miestnom poplatku za rozvoj. 

PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

51 

Úvodné ustanovenia 
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovuje na území mesta Banská Bystrica miestny 

poplatok za rozvoj (ďalej len „poplatok za rozvoj“). 

DRUHÁ ČASŤ 

82 

Sadzby poplatku za rozvoj 

Sadzby poplatku za rozvoj sa ustanovujú za každý, aj začatý m? podlahovej plochy nadzemnej časti 
stavby vo všetkých katastrálnych územiach mesta Banská Bystrica včlenení podľa druhu stavby 
nasledovne: 

a) stavby na bývanie 10,00 €, 
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu 5,00 €, 

c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu 5,00 €, 

d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a 
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 5,00 €, 

e) ostatné stavby 5,00 €. 

83 

Použitie výnosu 

1. Výnos z poplatku za rozvoj mesto použije výlučne na úhradu kapitálových výdavkov podľa 
zákona o poplatku za rozvoj v katastrálnom území, ktoré súvisí so stavbou, ktorá podlieha 
poplatkovej povinnosti. 

2. Mesto môže výnos poplatku za rozvoj použiť aj v inom katastrálnom území alebo v inej 
jednotlivej časti mesta len na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva. 

84 

Spôsob zverejnenia informácií 

Mesto Banská Bystrica každoročne zverejní v záverečnom účte mesta informáciu o výške výnosu 
z poplatku za rozvoj a jeho použití, v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov.
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TRETIA ČASŤ 

85 

Záverečné ustanovenia 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica o miestnom poplatku za rozvoj č. 
17/2022 bolo schválené uznesením MsZ č. 18/2022 dňa 13.12.2022 a nadobúda účinnosť dňom 
01.01.2023. 

Ján Nosko 

primátor mesta 

Banská Bystrica 

15 DE 

  

 


