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Obecný úrad Dobrohošť 
Dobrohošť 99 
930 31 Dobrohošť 
 
Vec : Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti miestneho poplatku za rozvoj podľa 
zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov a VZN 
obce Dobrohošť č. 3/2022 

A. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POPLATNÍKA: 

FYZICKÁ OSOBA - STAVEBNÍK 
Meno a priezvisko poplatníka/ 
Poplatníkov: 

       

Rodné číslo: 
 

  

Adresa trvalého pobytu: 
 

  

Adresa na doručovanie písomností 
(ak je odlišná ako adresa trvalého 
pobytu): 

  

Telefón/email: 
 

  

 
PRÁVNICKÁ OSOBA - STAVEBNÍK 

Názov poplatníka / poplatníkov: 
 

       

IČO: 
 

  

Adresa sídla: 
 

  

Adresa na doručovanie písomností 
(ak je odlišná ako adresa sídla): 

  

Telefón/email: 
 

  

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZÁSTUPCU POPLATNÍKOV ( ak sa všetci poplatníci dohodnú na zastupovaní 
zástupcom, títo poplatníci ručia za poplatok za rozvoj v rovnakom pomere a poplatok sa vyrubuje 
tomuto zástupcovi): 

Meno a priezvisko zástupcu 
poplatníkov/Názov: 

      

Rodné číslo/IČO: 
 

 

Adresa trvalého pobytu/sídla: 
 
 

 

Adresa na doručovanie písomností (ak je 
odlišná ako adresa trvalého pobytu/sídla): 

 

Telefón/email: 
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B.  ÚDAJE TÝKAJÚCE SA STAVBY 

 
ÚDAJE O KONANÍ NA STAVEBNOM ÚRADE 

Stavba sa nachádza na čísle parcely/parcelách: 
 

 

Konanie je vedené na stavebnom úrade pod 
číslom: 

 

Názov konania: Deň vydania: Deň právoplatnosti: 
- stavebné povolenie   
- povolenie zmeny stavby pred jej dokončením   
- dodatočné stavebné povolenie   
- oznámenie k ohlásenej stavbe        

  

ÚČEL STAVBY A ÚDAJE O NADZEMNEJ ČASTI STAVBY 
x Účel stavby Celková výmera 

podlahových plôch 
nadzemnej časti 
stavby v m2 

 

Celková výmera 
podlahových plôch 
nadzemnej časti 
stavby v m2 * 

Vyplňuje stavebník: 

 

Vyplňuje zamestnanec 
stavebného úradu: 

a) stavba na bývanie 
 

  

b) stavba na pôdohospodársku produkciu, 
skleníky, stavba pre vodné hospodárstvo, 
stavba využívaná na skladovanie vlastnej 
pôdohospodárskej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu 

  

c) priemyselná stavba a stavba využívaná na 
skladovanie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu 

  

d) stavba na ostatné podnikanie a na 
zárobkovú činnosť, stavba využívaná na 
skladovanie a administratívu súvisiacu 
s ostatným podnikaním a so zárobkovou 
činnosťou 

  

e) ostatná stavba 
 

  

 

* uvádza sa skutočná celková výmera plôch nadzemnej časti stavby v m2 po odrátaní 60m2 v súlade 
s ust. § 8 zák. č. 447/2015 Z.z. 
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C.    VYHLÁSENIA POPLATNÍKA, ALEBO ZÁSTUPCU POPLATNÍKOV 

- vyhlasujem, že všetky vyššie uvedené údaje sú pravdivé, 
- zároveň súhlasím, aby moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, rodné číslo, adresa, telefón 
a email, boli Obcou Dobrohošť, 930 31 Dobrohošť 99 zhromažďované, spracované a uchovávané 
v informačnou systéme obce v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre účely 
vyrubenia poplatku za rozvoj. 
 

V Dobrohošti, dňa: Podpis/pečiatka: 
 
 

 

PRÍLOHA OZNÁMENIA: 

- právoplatné stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba alebo oznámenie stavebného 
úradu k ohlásenej stavbe alebo právoplatné rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej 
dokončením alebo právoplatné rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby 

 

D.  INTERNÉ ÚDAJE, KTORÉ VYPLNÍ PRACOVNÍK STAVEBNÉHO ÚRADU 

Toto oznámenie bolo skontrolované 
a porovnané s dokumentom na stavebnom 
úrade (uvedie sa priezvisko, dátum a podpis): 
 

 

 


