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Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia 

 

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........................................................................1,50 Eur 

b. Osvedčenie odpisu ( fotokópie ), výpisu alebo písomnej informácie  

      z úradných kníh za každú aj začatú stranu 

      v slovenskom jazyku........................................................................................................1,50 Eur 

      v cudzom jazyku...............................................................................................................3,00 Eur 

c. Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení  

o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v SR....................................9,50 Eur  

d. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní......................................................................6,50 Eur 

e. Vyhotovenie rozhodnutia o rovnocennosti dokladov o vzdelaní......................................3,00 Eur 

 

Položka 3 

 

1. Osvedčenie 

a. podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis...................................1,50 Eur 

b. odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu  

      za každý odtlačok a za každý podpis.....................................................................5,00 Eur 

c. podľa dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia 

zahraničných verejných listín ( apostilla )...........................................................10,00 Eur 

 

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)....................5,00 Eur 

 

Položka 9 

 

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných 

predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania.............................................................16,50 Eur 
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Položka 15 

 

Žiadosť o súhlas na užívanie bytu alebo jeho častí na iné 

účely ako na bývanie 

1. fyzická osoba.................................................................................................................9,50 Eur 

2. právnická osoba..........................................................................................................165,50 Eur  

 

Položka 16 

 

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík.......................................................................1,50 Eur        

 

 

Položka 18 

 

a. Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom 

    než príslušnom matričnom úrade štátnymi občanmi SR....................................................16,50 Eur 

b. Uzatvorenie manželstva pred inými než príslušným matričným úradom 

    štátnymi občanmi SR..........................................................................................................16,50 Eur 

c. Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi SR mimo úradne určenej doby..........16,50 Eur 

d. Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi SR  

    mimo úradne určenej miestnosti ........................................................................................66,00 Eur  

e. Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom...................................66,00 Eur 

f. Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami ......................................................................165,50 Eur 

 

Položka 38 

 

  Vydanie rybárskeho lístka 

a. týždenný.............................................................................................................................1,50 Eur 

b. mesačný .............................................................................................................................3,00 Eur 

c. ročný ..................................................................................................................................7,00 Eur 

d. trojročný ...........................................................................................................................17,00 Eur 

 

Správne poplatky v stavebníctve 

 

Položka 59  
 

 

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o 

využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia  

1. pre fyzickú osobu       ......................... 40,00 eur  

2. pre právnickú osobu       ........................ 100,00 eur  

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby       .......................... 20,00 eur  

 

Položka 60 

 

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny 

stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)  

a) na stavby na bývanie 

1. na stavbu rodinného domu....................50,00 eur 
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2. na stavbu bytového domu.................... 200,00 eur 

 

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených 

stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2....................25,00 eur 

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2.................... 50,00 eur 

 

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie 

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu.................... 35,00 eur 

2. bytových domov.................... 100,00 eur 

 

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu 

rekreáciu 

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami.................... 30,00 eur  

2. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, 

jazierka....................30,00 eur 

3. na spevnené plochy a parkoviská.................... 30,00 eur 

4. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady.................... 

30,00 eur 

 

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením  

podľa písmen d) ....................20,00 eur 

 

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred 

dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade  

....................do 50 000 eur vrátane....................100,00 eur 

....................nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane..............................200,00 eur 

....................nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane............................400,00 eur 

....................nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane.........................600,00 eur 

....................nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane....................800,00 eur 

....................nad 10 000 000 eur....................1 000 eur 

 

h) na stavby dočasných objektov zariadení  

staveniska, ak sa vydáva samostatné  

stavebné povolenie na stavby....................50,00 eur 

i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ...........60 eur,  

 

j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 .150,00 eur. 

 

Položka 60a 

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre       

1. právnickú osobu  ....................... 100,00 eur  

2. fyzickú osobu  ......................... 30,00 eur  

b) Žiadosť o zmenu doby trvania       
 

1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 

do 20 m2  
......................... 60,00 eur  

2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2  ......................... 150,00 eur  
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c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre       
 

1. právnickú osobu  ......................... 50,00 eur  

2. fyzickú osobu  ......................... 20,00 eur  

d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia 

ako 3 m2       
......................... 30,00 eur  

e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre       
 

1. právnickú osobu  ......................... 30,00 eur  

2. fyzickú osobu  ......................... 10,00 eur  

f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a 

výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia       
.......................... 80,00 eur  

g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná 

dokumentácia stavby       
.......................... 10,00 eur  

h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe       .......................... 30,00 eur  

i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby       ........................... 10,00 eur  

  

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 

.............................................  

 

 

 

trojnásobok sadzby 

ustanovenej v položke 60  

 

 

Položka 62 

a) Žiadosť o povolenie  

 

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60       30,00 eur  

2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre       
 

právnickú osobu  50,00 eur  

fyzickú osobu  

 
20,00 eur  

3. terénnych úprav pre        
 

právnickú osobu  100,00 eur  

fyzickú osobu    20,00 eur  

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti       100,00 eur  

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia          20,00 eur  

 

Položka 62a 
 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

 

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie 
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1. rodinný dom....................35 eur 

2. bytový dom....................120 eur 

 

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených 

stavieb (nadstavba, prístavba) 

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2....................25,00 eur 

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2......................50,00 eur 

 

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie 

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu....................25,00 eur 

2. bytových domov.........................................................50,00 eur 

 

d) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e).....................20,00 eur 

 

e) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom 

náklade 

do 50 000 eur vrátane.....................................................60,00 eur 

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane........................120,00 eur 

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane......................250,00 eur 

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane...................400,00 eur 

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane..............530,00 eur 

nad 10 000 000 eur.......................................................660,00 eur 

 

f) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2  50 ,00eur 

Položka 82 
 

Povolenie na zvláštne užívanie 

 

b) ciest     ................... 120 eur 

c) miestnych komunikácií     ................... 80,00 eur 

 

Splnomocnenie 

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V 

závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok. 

 

Položka 83 
 

c) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II. triedy     ................... 170 eur 

e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií     ................... 70 eur 

 

f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych 

komunikácií     ................... 40 eur 

 

Položka 84 
 

a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. 

triedy     ................... 75 eur 

 

b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu     ................... 40 eur 
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Položka 85 
 

a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie     ................... 115 eur 

 

b) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie 

1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 

m2     ........................................30 eur 

2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2     .........60 eur 

3. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2     ................150 eur 

 

c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti     ................... 30 eur 

 

 

Položka 140 

 

Vydanie povolenia na prevádzku výherných prístrojov, za každý výherný prístroj .............1 500,00 Eur 

 

Položka 142 

 

a. Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie ..............6,50 Eur 

b. Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení  

      o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka ....................................................................1,50 Eur 

 

Položka 160 

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona36p) (Výrub drevín)    

1. fyzická osoba .........................................................................................................................10,00 Eur 
 

2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet  

činnosti súvisí s podanou žiadosťou ....................................................................................... 100,00 Eur  

 

 

 

 

Ostatné položky 

 

1. Vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku ...............................................................................1,50 Eur 

2. Vydanie súhlasu na MZZ / kotol / ..............................................................................................1,50 Eur 

3. Povolenie diskotéky, zábavy .......................................................................................................3,00 Eur 

4. Vydanie potvrdení, ktoré nie sú spoplatnené v iných položkách ............................................... 1,50 Eur 

5. Pripojovací poplatok na verejný vodovod................................................................................133,00 Eur 
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Článok V. 

 

Záverečné ustanovenie 

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie o správnych poplatkoch  ruší všeobecne záväzné nariadenie obce Hrubý 

Šúr o správnych poplatkoch z októbra roku 2014. 

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                    , uznesením Obecného zastupiteľstva číslo ...................................... 2015. 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom ........................... 01. 05. 2015. 

 

 

 

V Hrubom Šúri  

 

 

 

 

                                                                                                           Ing. Ladislav Gujber 

                                                                                                            starosta obce 


