
   
Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti miestneho 

poplatku za rozvoj 
podľa zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj 

a ustanovenia VZN obce Vysoká pri Morave č. 3/2016 (  účinnosť VZN  1.1. 2017) 
o miestnom poplatku za rozvoj 

 Fyzické osoby □                                                                                                Právnické osoby □ 

 

Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia 

A. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POPLATNÍKA 

Meno a priezvisko/Obchodné meno -názov: 

Rodné číslo/IČO: ....................................................................................................................  

Adresa trvalého pobytu/sídlo: .................................................................................................  

Adresa na doručenie písomností: ............................................................................................  

Telefón:  ....................................  E-mailová adresa: ...............................................................  

B. ÚDAJE O STAVEBNOM POVOLENÍ 

Katastrálne územie: Vysoká pri Morave  

Číslo parcely/parciel, na ktorých je umiestnená stavba: ..........................................................  

 
Účel stavby Sadzba 

v € 
Výmera podlahovej plochy 
nadzemnej časti stavby v m2 

stavby na bývanie   10 €  

stavby na pôdohospodársku produkciu, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej 
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu 

 
  10 € 

 

priem. stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu 

  10 €  

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

  
  10 € 

 

ostatné stavby   10 €  

Číslo stavebného konania:..............................  Právoplatné dňa ......................................................... 



   
 

 
Vystavené dňa :  
 
 
Poučenie: 

Poplatník je povinný oznámiť vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti do 15 dní odo dňa jej 
vzniku. Oznámenie je možné podať u správcu poplatku osobne alebo na adrese: Obec Vysoká pri 
Morave, Obecný úrad, Hlavná 196/102, 900 66 Vysoká pri Morave. Poplatník, ktorý nemôže 
vystupovať samostatne, musí byť zastúpený svojím zákonným zástupcom, opatrovníkom alebo 
splnomocneným zástupcom v rozsahu písomného plnomocenstva. Ak je oznámenie podávané 
elektronickými prostriedkami, je potrebné ho doručiť písomne najneskôr do piatich dní odo dňa 
jeho podania. 

Vyhlásenie: 

Týmto vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú správne a úplné a súhlasím bez výhrad, aby 
tieto údaje boli zhromažďované, spracované a uchovávané v informačnom systéme správcu 
miestnych daní a poplatkov a poskytnuté na ďalšie spracovanie oprávnenej osobe v súlade so 
zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnené niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov.  

 

Dátum oznámenia: 

 

 

Podpis poplatníka:


