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Všeobecne záväzné nariadenie
o správnych poplatkoch
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obec Hrubý Šúr podľa § 3 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa § 2 Zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov
upravuje správne poplatky, ktoré bude vyberať obec. Predmetom poplatkov sú úkony a konania obce ( ďalej
len správneho orgánu ), ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov obce.
Článok I.
Poplatník a platenie poplatkov
1. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie. Ak je
poplatníkov niekoľko, sú povinný zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.
2. Poplatková povinnosť vzniká podaním podnetu alebo žiadosti na vykonanie úkonu správnym orgánom,
pokiaľ toto nariadenie a zákon o správnych poplatkoch neustanovuje inak.
3. Poplatky určené v sadzobníku sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní žiadostí, pokiaľ nie je
ustanovené inak.
4. Poplatky sú príjmom obce.
5. Poplatky vyberané správnym orgánom sa platia
- v hotovosti do pokladnice správneho orgánu
- poštovou poukážkou na účet správneho orgánu
- prevodom z účtu v peňažnom ústave.
6. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní, alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia
písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie. Ak nebol poplatok ani v dodatočnej lehote
zaplatený, úkon sa nevykoná a konanie sa zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre
nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.
Článok II.
Oslobodenie od poplatkov
1. Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické a fyzické osoby:
a. štátne orgány, obce, vyššie územné celky
b. Slovenský pozemkový fond
c. diplomatickí zástupcovia poverený v SR
2. Od poplatkov sú úkony oslobodené súvisiace s vykonaním všeobecne záväzných právnych predpisov
a. o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia, štátnych
sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
b. o zdravotnom poistení s výnimkou poskytovania údajov zdravotnej poisťovni podľa osobitného
predpisu
c. o priestupkoch
d. o slobodnom prístupe k informáciám
3. Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy
4. Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná
dohoda, ktorými je SR viazaná.
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Článok III.
Vrátenie poplatku
Správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti ho v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť
konanie bez zavinenia poplatníka. Poplatok sa vráti najneskôr do 15 dní odo dňa, keď správny orgán zistil,
že má poplatok vrátiť.
Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán môže
na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65% zo zaplateného poplatku.
Článok IV.
Sadzobník poplatkov
Položka 2
a. vyhotovenie odpisu ( fotokópie ), výpisu alebo písomnej informácie
z úradných kníh za každú aj začatú stranu........................................................................ 50,- Sk
b. Osvedčenie odpisu ( fotokópie ), výpisu alebo písomnej informácie
z úradných kníh za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku...........................................................................................................50,- Sk
v cudzom jazyku...............................................................................................................100,- Sk
c. Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení
o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v SR....................................300,- Sk
d. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní......................................................................200,- Sk
e. Vyhotovenie rozhodnutia o rovnocennosti dokladov o vzdelaní......................................100,- Sk
Položka 3
1. Osvedčenie
a. podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis.....................................30,- Sk
b. odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu
za každý odtlačok a za každý podpis.....................................................................100,- Sk
c. podľa dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia
zahraničných verejných listín ( apostilla ).............................................................
Poznámka:
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú
náročnosť, urýchlené vybavenie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.
Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby
alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídlo)....................100,- Sk
Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných
predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania.............................................................500,- Sk
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Položka 15
Žiadosť o súhlas na užívanie bytu alebo jeho častí na iné
účely ako na bývanie
1. fyzická osoba.................................................................................................................300,- Sk
2. právnická osoba..........................................................................................................5 000,- Sk
Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík.......................................................................50,- Sk
Položka 17
Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie
manželstva v cudzine..............................................................................................................500,- Sk
Položka 18
a. Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom
než príslušnom matričnom úrade štátnymi občanmi SR....................................................200,- Sk
b. Uzatvorenie manželstva pred inými než príslušným matričným úradom
štátnymi občanmi SR..........................................................................................................500,- Sk
c. Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi SR mimo úradne určenej doby..........300,- Sk
d. Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi SR
mimo úradne určenej miestnosti .....................................................................................1 000,- Sk
e. Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom................................2 000,- Sk
f. Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami ....................................................................5 000,- Sk.
Položka 38
a.
b.
c.
d.

Vydanie rybárskeho lístka
týždenný................................................................................................................................50- Sk
mesačný .............................................................................................................................100,- Sk
ročný ..................................................................................................................................200,- Sk
trojročný ............................................................................................................................500,- Sk

Položka 59
a.
b.
c.
d.

Žiadosť o stavebné povolenie
stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu .......................................................................................1 000,- Sk
2. na stavbu bytových domov ......................................................................................2 000,- Sk
na stavby na individuálnu rekreáciu ( rekreačné chaty)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ......................................................................700,- Sk
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 .......................................................................1 200,- Sk
na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
a na zmeny týchto stavieb pred dokončením ..........................................................................700,- Sk
1. na stavby ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu ( žumpa, komora, hosp. budova,
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e.
f.
g.

h.
i.

oplotenie ), a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť
na pozemkoch rodinných domov...............................................................................500,- Sk
2. na prípojky na existujúcu rozvodnú sieť
- prípojka elektrickej energie ..........................................................................2 000,- Sk
- prípojka plynu ...............................................................................................2 000,- Sk
- prípojka vody ................................................................................................4 000,- Sk
na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami .................................................................700,- Sk
na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d. a e.
a na zmeny týchto stavieb pred dokončením ........................................................................500,- Sk
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb
a zmeny stavieb pred dokončením pri
predpokladanom rozpočtovom náklade do 1.5 mil. Sk vrátane ..........................................1 000,- Sk
predpokladanom rozpočtovom náklade nad 1.5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane ...................1 500,- Sk
predpokladanom rozpočtovom náklade nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane ....................2 000,- Sk
predpokladanom rozpočtovom náklade nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane ................3 500,- Sk
predpokladanom rozpočtovom náklade nad 100 mil. ..........................................................6 000,- Sk
na stavby dočasných objektov zariadení staveniska,
ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie .......................................................................500,- Sk
i. na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb,
ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie .....................................................................1 000,- Sk

Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po
1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a
o dodatočné povolenie zmeny stavby ......................................................................dvojnásobok sadzby
určenej v položke 60
Položka 62
a. Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním,
o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60 .............................................................500,- Sk
2. na odstránenie stavby ...........................................................................................................200,- Sk
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia,
za každé jednotlivé zariadenie ...........................................................................................1 500,- Sk
4. terénnych úprav ....................................................................................................................200,- Sk
5. na odstránenie objektu dopravnej stavby .............................................................................500,- Sk
6. terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby ......................................................500,- Sk
b. Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ......................................................................................3 000,- Sk
c. Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia .....................................................................500,- Sk
Položka 62a
a. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom
do 1,5 mil. Sk vrátane ....................................................................................................... 500,- Sk
nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane ..................................................................................700,- Sk
nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane ................................................................................1 000,- Sk
nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane ............................................................................2 000,- Sk
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nad 100 mil. Sk ...............................................................................................................3 000,- Sk
b. Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby ............................................500,- Sk
c. Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby .........................................1 000,- Sk
Položka 140
Vydanie povolenia na prevádzku výherných prístrojov, za každý výherný prístroj ................40 000,- Sk
Položka 142
a. Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie ..............200,- Sk
b. Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení
o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka .......................................................................50,- Sk
Ostatné položky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku ...............................................................................50,- Sk
Vydanie súhlasu na MZZ / kotol / ..............................................................................................50,- Sk
Vydanie rozhodnutia na povolenie studne ................................................................................500,- Sk
Vydanie súpisného čísla ..............................................................................................................25,- Sk
Povolenie diskotéky, zábavy .....................................................................................................100,- Sk
Vydanie potvrdení, ktoré nie sú spoplatnené v iných položkách ............................................... 50,- Sk

Článok V.
Záverečné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie o správnych poplatkoch ruší všeobecne záväzné nariadenie obce Hrubý
Šúr o správnych poplatkoch z augusta roku 1997.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrubý Šúr o správnych poplatkoch bolo v súlade
s § 6 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, schválené
dňa 30. 08. 2004, uznesením Obecného zastupiteľstva číslo ...................................... 82/2004.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom ........................... 01. 10. 2004.

V Hrubom Šúri

Ing. Ladislav Gujber
starosta obce
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