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Obec Poproč, okres Košice - okolie

*

Sadzobník správnych poplatkov *

vyberaných obcou

^^p^ofi^i^ľi?i^^^^?ÍQ^O^tk^^^?,^p^l^^^^oľ^?ľod,neL^Slovenskej republiky c. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov

Časť Položka

I. Všeobecná správa 1,2,3,6;8,9,15
II. Vnútomá správa 16,17,18
III. Pôdohospodárstvo 38
V. Stavebná správa 59 62av_

až

VI. Doprava 79 až 80a,82 až 85
Vm. Finančnásprávaaobchodnáčinnosť 140,142 až 144
X. Životné prostredie 160,161,162
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Poznámka: Podľa § 6 ods. 2 zákona Národnej raáy Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ak sa úkony a konama vykonávajú na
základe návrhu podaného elektronickymi prostriedkami alebo prostredníctvom
integrovaného obsluSného miesta a ak tento zákon prí jednotísvfch poloMch sadzobníka
neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50% z poplatku urceného podfa sadzobnika; v
^chtoprípadoch sa vSakpoplatok znizuje najviac o 70 eur. Ak sú súcastou návrhu prílohy.
uplatni sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy'v
elektronickej podobe.

v v v f r

LCAST- VSEOBECNÁ SPRÁVA

Poloíka 1

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo
odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva

1. fyzická osoba...................................................................................................... 16,50 eura

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie .......................... 165,50 eura

Poznámky
Poplatok zaplatený podTa tejto položky sa vrátí, ak sa obnova koncmia povoÍí alébo ak

sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho koncmia vyhovelo vplnom rozsahu.

Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického
dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných
záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov
v úradnej úschove, za každú aj začatú
stranu ..........,.........................................................................................".,.....""...." 2eurä

b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia
matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného
yýpisu z knihy narodení, knihy manželstiev,
knihyúmrtí......................................................................................................".."""" 5 eur

c) Osvedcenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického
dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných
záznamov, registrov listín azo spisov alebo súkromných spisov v úradnej
úschove, za každú aj zaČatú stranu
vslovenskom jazyku................................................................................................... 2 f

eurá

vcudzomjazyku............................................................................................................ 3 eurá

d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané
cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike............................................. 9,50 eura

Oslobodenie

Od poplatkov podta písmen a) a c) tejtopoložky sú osloboäené osvetové strediská, hvezdáme,
planeíáriá, hiižnice, muzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podta pismena i) sú oslobodené
úkony íykajvce sa dotdadov o ziskaných specializáciách záravotníckych pracovníkov.
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Poznámky
// Poplatokp^laphmen a) a o) tejtopoloiky sa vyberie po vykonani úkonu na základe mtnej alebo

ptsomnej yyzyy.

' Ä'S^KÄ-^-iärss^^.is
povínnosti.

Položka 3

1. Osvedčenie

^^Íä.I?-ÍiiSe_!iä?_na iej _ir°Xnopise.'za kaž^ypo(^pls ...."".".".."......................... 2 f
eurä

b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu,
za každy odtiacok a za každý podpis ...................................................................................... 5 eur

c) podľa Dohoyoru o zmsem požiadavky vyššieho overenia zahraničných
verejnych listín (apostilla) ....................................................""".....^...................................... 10 eur

2.0verenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov
avžiadosti oodpis registra trestov .................................................................................... 2 eurá

Oslobodenie

^T^'^I^l^^^^?'^^5^^??"^^^^^^^0^^^T^^^'
a o niektorych inych účastníkoch národného boja za oslobodenie.

^ S)iclt!^h^[a>^^e^^Lle/(! S^^J^. -oslob^er!é osveäčenie podpisu na
SÄS^.SS^S.SS^ÍS""
Splnomocnenie

Spravnyorgán môzepoplatok podfa tejto položkyzvýšif cs o 100 %, ak úkon vyžadujef. Y.

zvyse"","ároč"osf' vrychlené vybavenle alebo vykonc""e tof"° úkonu """"' "^
miestnosti.

Poznámka

poplat^kPod^a2- bodu sa vyberápodľa2ákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

^^^°La:, ideo^a^é mnie no zákon č' 3n/1992zb' b01 vuseny a nahmdeny zákonom c.
330/2007 Z. ^ oregbtrí trestov a o snene a doplneni niektorych wkonov vm.Unesko^íd,
predpisov)

Polozka 6

a)Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon
^^^O^Íľ^'L^f^^i!^d^ÍľÍa'ľľ"^ľ^ľ^"-"'''''"""""'''-"'''"""'"" 4,50 eura

b)Vydamepreukazu(osvedČenia) ako náhrady za zničený,
stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedcenie), ak nejde o

c) ^^fS^^S^Í ^^^J ^l^te^^(Sll^jde o 16'50 eura

ukon spoplatnovaný podľa inej položky sadzobníka........................................................ 6,50 eura

d) Vydanie preukazu (osvedčenia) akonáhrady za stratený,
zniceny, odcudzený alebo poškodeny preukaz (osvedčenie), opakovane v
priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch................................................................ 33 eur
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Oslobodenie

l/ Od poplatku podfa písmena c) tejto položky je oslobodené predÍženie platnosti preukazu
osobitného označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu
odkázanú na indmdnálnu prepravu.

2/Od poplatku podra pismena a), b} a d) tejto polozky súoshbodené osoby, ktorým
sa vydáva preukaz (osvedčenie) ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo
ak bolav^ preukaze _ (osvedcení) zistená chyba zapríčinená výrobcom preukazu
(osvedčenia) alebo chyba zapričinená orgánom, ktorý prenkaz (osvedcenie) vyďal.

Poloíka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného
oznámenia o držiteľovi vozidla ajeho pobyte (sídle) .................................................................. 5 eur

Oslobodenie

Odpoplathizavydamepisomnéhooznámeniaopobyteosobysú oslobodené pošty
(inkasné streäiská), zariadenia sociálnych služieb, právničké osoby afyzické osoby, ktoré
vykonávafú sociďnu prevenciu alebo postytujú sociálne porademtvo alebo sociálne
slmby za podmienok ustanovenych osobitným zákonom 11) a nevykonávajú sociálnu
prevenciu na účely dosiahnutia zisku vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených
nákladov.

Poloíka 9

Miestne zisťovanie, ak Je nariadené podľa osobitaých
predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania.......................................................... 16,50 eura

Poznámky
l/ Poplatok podla tejto polozky sa nevyberie pri miestnom zisťovani vo vseobecnom záujme,

napr. pri živelnych pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podta zákona
Slovenskej nároänej radyč. 511/1992Zb. ospráve dcmí a poplatkov a o zmenách v sústave
územnych fmcmčnych orgánov v znení neskorších predpisov.

2, Poplatok podla tejto položfy sa nevyberie,_ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely
vydcmia rozhodnutia spoplatňovcmého podta pohžiek 59 az 62a, 160 a 161.

3/Za miestne zisfovanie z_podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie. ktorévykonal
správny orgán na dožiadcmie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie úcastníka
konania.

(Pozntautora: iäe ° zäkonné znenie no zákon c.511/1992 Zb. bol u-ušeny a mihradeny zákonom č.
563/2009 Z.z.o správe dctni (daiíovy poriadok) o zmene a doplnení niektorych zákonov )

Položka 15

v_

Ziadosť o súhlas s užívaním bytu alebojeho Časti na iné účely ako na bývanie
l.fyzická osoba.................................................................................................................. 950 eura

2. právnickáosoba......................................................................................................... 165,50 eura

Oslobodenie

Od poplatku podVa tejto polozky sú oslobodené zariadenia sociálnych slnžieb, právnické
osoby a fyzické osoby. ktoré vykonávajú sociálnu prevencíu alebo poskytujú sociálne
poradenstvo alebo sociálne sluzbyzapodmienokustanovenychosobitným zákonom anevykonávajú
sociálnuprevenciu na účely dosiahnutía zisku, osvetové strediská, hvezdáme, planetária, hzižnice,
múzeá, galérie a štátne divadlá.
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U. ČASŤ_- VNÚTORNÁ SPRÁVA

Poloíka 16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík...................................................................... 2 eurá

Položkal?
v

ZÍadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v
cudzine do osobitnej matriky ........................................................................................... 10 eur

Poloíka 18

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom
medzi štátnymi občamni Slovenskej republiky...................................................................... 20 eur

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslusným matričným úradom
medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky........................................................................ 20 eur

c) Povolenie uzavrieť manzelstvo mimo určenej doby............................................................ 20 eur
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne urfienej miestnosti........................ ".... ""....... 70 eur
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným neŽ príslušným mata'ičným úradom

medzi štátnym obcanom Slovenskej republiky a cudzmcom alebo
medzi cudzincamí............................................................................................................... 35 eur

f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a
cudzincom ............................................................................................................................. 70eur

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami ............................................................................ 200 eur
h) UzavretÍe manželstva, ak anijeden zo snúbencov nemá na území

Slovenskej republiky trvalý pobyt....................................................................................... 200 eur

Oslobodenie
l/ Od poplatku podta tejto pohžky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozeny,

obČania s ťažkým zdravotným postíhnutim a držitelia pretikazu občana s ťaSkym
zdravotnym posííhnuíím.

2, Odpoplathípodrapísm. a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktori vzaviercgú mamelstvo
preämatričnymwadompodTamiestaprechodftéhopobytujednéhoznich.

Poznámky
l/ Poplctíokpoära tejtopoložky sa vyberie len odjeäného 20 snúbencav.
2, Poplatok podfa pismen j)ažh) tejto polozky vyberie matricny wad, pred ktorym sa mcmzelstvo v

skutočnosti uzciviera a ktorý vykonáva zápis vzavretía mcmzelstva do matriky. Ak sa manSelsívo
uzaviera pred orgánom regisírovcmej cirkvi alebo nábozenskej spoloČností, poplatok poäfa pismen
j) až h) tejto polozky vyberie príslvšný matričný wad, ktory pripravil podklady na vzavretie
mcmželstva.

3, Aksct vyberie poplatok podTa pismena h) tejto poloŽky, poplatokpodtapismenaf) alebo g) tejto
pohžky sa nevyberie.

4, Poplatokpodrapísmen a) a e) tejtopoložky vyberie matričný úrad, ktorý prípravil podklaäy na
vzavretíe manželstva (delegujúci matríčny úrad).

5, Poplatok poďľa písmen b) as. d) tejto polozky vyberie matricný úrad, pred ktorým sa mcmzelstvo v
skutočnosti vzciviera a ktory vykonáva zápis uzavretía manželstva do matriky.

m. ČASŤ - PÔDOHOSPODÁRSTVO
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Položka38

Vydanie rybárskeho lístka
a)týždenný................................................................................................................... 1^50 eura

b)mesačný................................................................................................................... 3eurá
c)ročný ........................................................................................................................... 7eur
d) trojroČný .................................................................................................................... ]7eur

Oslobodenie

l/ Odpoplatku podTa tejto pohž/y sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokych škôl
študijrfých odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci Štátnej správy s ústredným riadenim
rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykofiávanie rybárstva, odbomi
zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávcmie rybárstva vo svojej pracovnej zmlwe,
zamestnanci Shvenského rybárskeho zvôzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby
nstanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenía o výkone pracovnej náplne alebo
povolania.

2, Od poplatku podfa tejto polozky sú oslóbodení cuäzinci, ktorí prídu do SIovenskej republiky
na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej
republiky a vláäy Slovenskej republiky.

3, Od poplatku podTa tejtopoložky sú oslobodené osoby do patnásí 'rokov.

V.ČASŤ-STAVEBNÁ SPRÁVA

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 eur

2. pre právnickú osobu ............................................................................................. 100 eur
f

a) Návrh na predlženie platností rozhodnutia o umiestnení stavby .............................. 20 eur

Oslobodenie

Od poplatku podla tejto polozky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych slnžieb, ktorí
neposkytujú sociálne_ služby s cieľom dosiahnuf zisk za podmienok ustanovenych osobítnym
zákonom.ll) osvetové strediská. hvezdáme, planetáriá, hiížnice, múzeá. galéríe, divadlá, ktorých
zriaďpvatefom je štát_ alebo vyssi územny celok, a profesionálne hudobné inštitucie, ktorých
zriaďovatefomje štát alebo vyšsí územný celok.

Poznámky
l/ Poplatok sa nevyberíe, akje územné konanie zlúčené so stavebnym konaním a vydáva sajedno

rozhodnutie.

2/Ak územné rozhodnutie zahma umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podta
pismena a) súhmný poplatok za vSetky samostatné objekíy uvedené v územnom rozhodnutí okrem
prípojok.

Položka 60

v_

Ziadosť 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 rodimiého domu 50eur
2. na stavbu bytového domu 200 eur
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b) na stavby na individuáinu rekreáciu, napnTílad chaty, rekreačné domy
alebo na zmeny dokonéených stavieb (nadstavba, prístavba) a na
zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25 eur

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuáhm rekreáciu 35 eur

2. bytových domov 100 eur

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

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

2. na prípojky na exístujúcu verejnú rozvodnú sieť ...................................... 30 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,
malé cistiame odpadových vôd, jazierka 30 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská ................................................................... 30 eur

5. na stavby s dophikovou ftmkciou k týmto stavbám, napnlclad
letné kuchyne, bazény, sklady 30 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslusenstvom
k bytovým domom a ostataým budovám
1. garáée s jedným alebo dvoma miestami ..................................................... 50 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ...........".".."<"""".." 50 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,
malé čistiame odpadových vôd, jazierka .......................................................... 50 eur

4, na spevnené plochy a parkoviská ............................................................ 50 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napnTclad prístrešky, sklady..................... 50 eur
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokonôením

podľapísmen d) a e) 20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokoncených stavieb a na zmeny
stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpoitovom náklade
do 50 000 eur vrátane 100 eur

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane 200 eur

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane 400 eur

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane 600 eur

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane 800 eur

nad 10 000 000 eur 000 eur

h) na stavby dočasných objektov z.ariadení staveniska, ak sa vydáva
samostatné stavebné povolenie na stavby ....................................................... 50 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 najväÉŠÍa informaôná plocha je
väčšiaako 20 m2 ......................................................................................................150 eur

Oslobodenie

l/ Od poplatku za vydcmie stavebného povolenia na zmeny dokončenych stavieb na bývanie sú
oslobodeni drzitelia prevkazu jyzickej osoby s ťazkym zdravotným postihiutím aÍebo preukazu
jyzickej osoby s ťazísym zdravotnym postíhnutím so sprievodcom.

2, Oslobodenie odpoplatku íu plati obäobne äko pri polozke 59.
3, Oápoplatkuza vydanie stavebného povolenia podfa písm. g) tejtopoložkyje oslobodená TVäroŕňró

dialničná spoločnosť a.s.



>

Poznámky
l/ Ak stavebné povolenie zahrha stavbu viacerých samostatných objektov, vybene sa súhnmy

poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem pripojok [písmená a)
a b)j.

2, Hotehvé a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstccvba.
3, Garáže s viac ako ävoma miestami sa posudzu/ú ako samostatné stavby.
4, Podfa tejtopohžky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebne_ wady í

vojens^ 'a Íne stwe^newa^vpwo^nost\s^o1^^eJ^p^bH^vzn^e ^^^\J,^J\\, 1^^{
121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebny zákon) v znení
neskorších predpisov.

Položka 60a

a) Žiadosť o prediženie platnosti stavebného povolenia
1. pre právnickú osobu ............................................................................................... 100 eur

30 eur2. fyzickú osobu
b) Žiadosť o zmenu doby trvania

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

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

c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
50 eur1. právnickú osobu
20 eur2. fyzickú osobu

d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informaŕná plocha je
menšia ako 3 m2 30 eur

e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
30 eur1. právnickú osobu
10 eur2. fyzickú osobu

f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny
dophienia telekomunikačného zariadenia ........."......................................................" 80 eura

g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná
10 eurdokumentácia stavby
30 eurh) Žiadosť o uložení opato-enia na susednom pozemku alebostavbe
10 euri) Žiadosť o predÍženie termínu dokončenia stavby

Oslobodenie
l/ Odpoplath^ sú oslobodení držitelia preukazu jyzickej osoby s fazkym zdravotným postihnutim

alebopreukazujyzickej osoby s ťažkym zdravotnym postihnutím so spríevodcom.
2, Od poplatku podfa pismena d) tejto položky je oslobodené oznaČenie prevádzky

vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Poloíka 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
zmenystavby ......."...............................".................."........-.-...-...-.. ťojnásobok sadzby

určenej v položke 60

Poloíka 62

V.

a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním,
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podľa položky 60 "...................................................""...........".............."...".."...". 30 eur

2. na odstranenie stavby, (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre
právnickúosobu.........................................................;.....:.....:.:.................................., 50 eur

fyzickúosobu.......................... .................".""""""",_ YO eur
3. terénnych úprav pre

právnickú osobu ........................................................................................................ IQQ eur

fyzickú osobu ......................................................................................................:.;:;:::: -20 eur

b) Návrh na vyvlastaenie nehnuteľnosti............................................................................ fob eur

c) Ziadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia .............................................. .._^......... 20 eur

Oslobodenie

7, Oslobodenie odpoplatku tu platiobďobne akoprípohžke 59.
2, Odpoplatkupodrapísmena b) tejto položkyje oslobodená Národná diaľničná spoÍočnosť, a.s.

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

1. rodinný dom 35 eur
2. bytový dom 120 eur

b) rmuJitavby na-indmduálnu rckreáciu'. ,naPríklad chaty, rekrcačné domy
alebo na zmeny _ doko,W stavieb (nadstavba, pristavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25 eur

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50 eur

c^ m s^^'^c PI^n^kTe^i^ ^lebind^^^lor^^enaavebné POTOle 25 eur
2. bytových domov 50 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov
alebo stavieb na individuálnu rekreaciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 20 eur

2. na pripojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 20 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiame
odpadových vôd, jazierka 20 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská 20 eur

5. na ^stavby s dophikovou funkciou k týmto stavbám.
napríklad letné kuchyne, bazény, sklady 20 eur

e^ ľa ^^' tao$^^ča^bloal^i^ ^e°s^i k.bytovym.dom.om..a..°.st^^b vám 30 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30 eur

3. na vodné stavby, napríklad shidne, vsaky nad 5 m2,
malé Čistiame odpadových vôd, jazierka 30 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská 30 eur

5. nastavbysdoplnkovou íunkciou, napríklad prístrešky, sklady 30 eur

f) na zmeny dokonČených stavieb podľa' písmen d) a"e) 20 eur

g) na ostatne neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri
predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane 60 eur

nad 50_000_eur do 100 000 eur vrátane ..............................""............".;...;: 120 eur

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrótane...........................................,.......,: 250 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane 400 eur

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ............".............."..........:. 530 eur
nad 10 000 000 eur 660 eur

h) na reklamne staj?y!>, na ktolych najväčšia informačná plocha je
väčšia ako 20m2 50 eur
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a) za každú jednotlivú dopravu
1. nadrozmemá^doprava pri prekročení najväčšej

povolenej Šírky, najväčsej povolenej výšky alebo
najväčšej povolenej dÍžky vrátane nákladu 60 eur

2. nadmemá doprava
2a. pri prekročení najväčšej povolenej celkovej

hmotnosti, ak hmotnosť vrótane nakladu (vyjadi^é
v tonách) je
do 40 vrátane ............................................................................................. 150 eur

nad 40 do 60 vrátane ......................................................................:._-250 eur

nad 60 do 120 vrátane ....................................................................;:;;;;.;;."; 350 eur
nad 120 700 eur

2b. pri prekročem najväčšej povolenej hmotnosti
pripadajúcej na nápravu (nápravové zaťaženie) bez
!:o_z?-iÍU^° _al?Í. nápravu ' ak zaťaženie "ápravy
(vyjadrené v %) je
do 10 vrátane 100 eur

nad 10 do 11,50 vrátane ....................^.........................................___[s0 eur
nad 11,50 do 12,50 vrätane 200 eur

nad 12,50 ............................................................................................;..;:::::::_ 500 em
b) za nadmemú dopravu, ak najväčšia povolená celková

hmotnosť_motorového vozidla alebo jazdnej súpravy
neprekročí 60 t, alebo nadrozmemú 'dopravu viacnasobne
opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu
najviac šesť mesiacov sa poplatok vypo6ítaný podľa
písmena a) zvýši na päťnásobok

c) za nadmemú dopravu, ak najväcšia povolená celková
hmotnosť motorového vozidla- alebo Jazdnej s"
prekročí 60 t, alebo nadrozmemú dopravu viacnásobne
opakovanú po jednej alebo viaceiých trasách na dobu
najviac troch mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa
písmena a) zvýši na dva a pol násobok

d) za dopravu nadmemého alebo nadrozmemého stavebného
mechamzmu po vlastnej osi alebo na podvozku
1. z^každú jednotlivú trasu, ak najväcsia povolená

celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane
podvozku a ťahaía
la. neprekroéí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo yýäku

4,5 m a nie sú prekročené najväčšie povolené
hmotnosti pripadajúce na nápravu ............................................................. 100 eur

Ib. prekročí 60 t alebo Šírku 3,1 m, alebo výŠku
4,5 m alebo sú prekročené najväcšie povolené
hmotnosti pripadajúce na nápmvu .........:...................................."................ 200 eur

2. za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo
viaceiých trasách na dobu najviac troch mesiacov
2a. pri splnení podmienok podľa bodu la. 500 eur

2b. pri splnení podmienok podľa bodu Ib. ................................................ Í 000 eur

3- ."".<topraw"^násobne.opakovanú .PO.JedneJalebo
viaceiych trasách na dobu najviac šiestich níesiacov
3a. pri splnení podmienok podľa bodu la.................................................... l 000 eur

3b. pri splnení podmienok podľa bodu Ib. ............................................... 2 000 eur

Splnomocnenie

7. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí oä jeho
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vybratía na základe vzájomnosti.
2. Poplatok vyberany dodatočne rozhoänutím cestného

správneho orgánu za nadrozmemú dopravu sa zvýši na
trojnásobok, ak sa nž táto doprava číastoČne alebo celkom
vykonala bez predchádzajúceho povolenía cestného
správneho orgánn.

3. Pri určení poplaíku vyberaného dodatoČne rozhodnutím
cestného správneho orgánu za nadmemú dopravu, ak sa vz
táío doprava Čiastočne alebo celkom vykonala bez
predcháäzajúcého povolenia cestného správneho orgánu, sa
číastkové saďzby podfa písmena a) bodav 2a. a 2b.
posndzujú jeďnoílivo podla íoho, o aké percentuálne
preťažeme najvačšej povolenej ceíkovej hmotnosti vrátane
nákladu alebo nápravového zaťaženía ide
3a. pri prekročení najvačSej pavolenej celkovej hmotností

vrátane náJdadu, ak preťaženíe (vyjadrené v %) je
do 19% vrátane päfnásobok

sadzby
určenej
podta
písmena a)
bodu 2a.

nad 10% desafnásobok
sadzby

y

určenej
podla
pismena a)
bodu 2a.

3b. prí preh-očení pripustnej hmotnosti na nápravu bez
rozdielu, o akú nápravu ide,ak preťaženie (vyjadrené
v %) je

*

do 10% vrátane päťnásobok
sadzby

v

určenej
podľa
písmena a)
bodu 2b.

nad 10% desafnásobok
sadzby

y

určenej
podTa
písmena a)
bodu 2b.

Výsledný poplatok pri dodržaní bodov 6 a 8 častí
Poznámky sa vrčí ako súčet čiastkových sadzieb
bodov 3a. a 3b.

4. Správny orgán môže pri nadmemych dopravách alebo
nadrozmerných doprcivách orgcmízovcmých íuzemskou alebo
zahraničnou institúciou na účel humanitnej pomoci alebo
poskytnutia daru štátu upustif od vybratia poplaíku.

Poznámlcy
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Poznámka

Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v urcenej lehote.

Položka 82

PovolenÍe na zvláštne užívanie 25af)

c)miestnychkomunikácií........................................................................................................ 80 eur

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnenych prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok

P°^a teJto poÍožty. Vzávislosti oä rozsahu a doby vžívania komumkácie môže správnyorgán
zvyšiť 'poplatok az na päfnásobok.

Položka 83

>..<..

e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádáíy ciest IH. triedy a miestnych
komimikácií...................................................."...................."..".."......".."....."..""",""""^"^^ 70 eur

f) Povolenieo mienu tennínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., m. triedy
a miestaych komunikácií....................................................................................."..."."""...^ 40 eur

Položka 84

a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo úČelovej komunikácie na
cestu L, II. a UI. triedy.............................................................................................................. 75 eur

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

Splnomocnenie
Spravnyorgánmôžev^dôvodnenychprípadochpoplatokpodfa tejto položky znížiť.

pripaďne ho ^ odpustíf. V závislostí oädopravného vyznamu dotkmtíej štátnej cesty môze sprámy
orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok

Poznámky
}/Poplatokpodratejto_položkysanevyberíeprizaisfovaníbezpečností cestnej premávky alebo v

pripade, ak technologické posfupy neumožňujú iné ríešenie.
2, Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v pripade, ak ide o povolenie podmienené

vyvolanými investícíami

Položka 85

a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme
poaannej 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 informaéná plocha
má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 60 eur

3. reklamnej stavby, na ktorej najväčŠia informačná plocha



<

ŕ
fr

je väčšia ako 20 m2...................................................................................... 159 eur

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

d) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia
železnice s

1. cestou ............."............................................................................................"................" 115 eur

2. s miestnou komunikáciou ........"......................................................................."............ 75 eur

Sptnomocnenie

s^áv^tn °rS^^ÔŽ^]ŕ o^vo^en!SL^?^dof^^lat^ ^SSPis^na a}\ .c'l
íeéf..".^ .teí° položky z^yšiť, až, na, Päfnasobok , prípadne ho znížiť alebo odpustiť.
SPravny wgán, móze ,v. odôvoänenycftpripadoch poplatok podTa písmena b) tejto položky
zvýšiť až na dvojnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustíf.

Poznámka

Poznámka 1. kpohžke 84 tu plati obdobne.

Vm.ČASŤ-HNANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Položka 140

a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto
hazardných hier:
1. císelné lotérie .................................................................................................................. 350 eura

2. okamžité lotérie .......................................................................................................... 350 eura

3. výhemé prístroje, za každý výhemý prístroj ................................................................ l 500 eur

4. charitatívne lotérie alebo stávkové hry okrem kurzových stávok .................................. 350 eura
5. žrebové peňažné lotérie alebo žrebové peňažno-vecné lotérie....................................... 350 eura

6. kurzové stávky.............................................................................................................. 4 QQQ eur

7. hazardné hry v kasíne .................................................................................................... 7 000 eur

8. bingo vrätane špeciábieho binga ................................................................................ 4 QOO eur

9^ hry ^eva^ovme Pro)stredlníctvom 1^e'S'hnick^ch _^aTl,a^eDÍ °^sluhovaných
priamo hráčmi hazardných hier alebo prevádzkované prostredníctvom
telekomunikacných zariadení a videohiy ..................................................................... i 700 eur
10. hazardné hry neuvedené v prvom bode až deviatom bode ......................................... 1 700 eur

b) oznámenie právnickej osoby alebo prevádzkovateľa o zámere prevádzkovať
žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru mimo kasína alebo
o zámere pokračovať v prevádzkovaní lOOeur

c) zmena licencie nazáklade oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hiy pri
1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom aŽ piatom bode ...............^..L. 200 eur
2. hazardných hrách uvedených v písmene a) šiestom až desiatom bode....................... 800 eur

d)oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly
alebo kartovej hry mimo kasína o zmenách údajoch alebo dokladoch,
na základe ktoiych bola právnická osoba zapísaná do evidencie
prevádzkovateľov hazardných hier na základe vseobecnej licencie........................... 30 eur

e) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariademalebo zariadení
používaných pri prevádzkovaní videohier,
za každé vyjadrenie 100 eur

Položka 142
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a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho
roľníka do evidencie 6,50 eura

b)Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu vosvedčení
o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka l,50eura

Položka 143

a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestaiej príslušnosti na správcu dane,
vydanie rozhodnutia o predÍžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení
zmeškanie lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo
platenia dane v splátkach , yydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo
odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na 2áklade žiadosti
daňového subjektu podľa osobitného predpisu 32a)........................................................ 9,50 eura

b)Vydanie potvrdenia obcou 32a) alebo orgánom
fínančnej správy podľa osobitného predpisu 32aa) 3 r

eurá

c) Doplnenie údajov na predtíačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ l,50eura

Oslobodenie

l/ Od poplatku podfa tejto poÍožky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii
a vydanie potvrdenia o zaplateni dcme na území Slovenskej repúbliky pre nerezidentné
osoby na úcely aplikácie ^inárodnych ^. ktorymi -Je S^enská republika

* r
viazanä.

2, Odpoplatku ppdratejto^položky je oshbodené potvrdenie o regisírácii podľavynosu
Mínisíerstva financii Shvenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostíach 'ziadosii o

vydanie povolenia na nákup liehu osloboáeného od spoírebnej dane z liehv.

Poznámka

Poplatok poäľa položky 143pismena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydávana účely
prepustenia zo štátneho zvazku Slovenskej republiky.

Položka 144

.*<
v_

b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z
obchodnéhoregistra................................................................................................... 9 50 eura

c)Povolenie úFavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie
podľa osobitného predpisu 32a)............................................................................... 16,50 eura

d) Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za
stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené
osvedčenie ................................................................................................................... 6,50 eura

e) Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva32a) ................................. 9,50 eura
f) Žiadosť o prerušenie daňového konania32a) .............................................................. .... 9 50 eura

32a) Zákon Č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektoiých
zákonov v znení neskorších predpisov.

X. ČASŤ - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Položka 160



w
.f.

Podanie žiadosti ovydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa
osobitného zákona36P)
Lfyzickáosoba lOeur

2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti
súvisí s podanou žiadosťou ......................................................;..".......................;...".......". 100 eur

Oslobodenie

// Od poplatku pod!a tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné
vysoké škoÍy.

2, Odpoplatku zapodcmie žiadosti na vydanie súhlasu naprieskum avýskum osobitne chránených
častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisíacu s
vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobocŽení žiaci a študefiti stredných škôÍ a vysokych škôl
po predloženi potvrdenia onávsteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne
chránených Častí prírody a krajiny v záujme ochf'any prírody a h-ajiny.

3, Od poplatku podfa tejto položky sú oslobodení žiadateUa, ak fiimi podaná žiadosf súvísí s
odstraňovcmím stromov akrov y och'cmnych pásmach podTa osobitných predpisov.37)

36p) Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon)v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z.z., ktoiym sa mení a dopÍňa
zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
zákon Národnej raáy Slovenskej republiky í. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č; 455/1991
Zb. ozivnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č.^222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej sprävy a o zmene a dophiení niektorých
zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov.

Položka 161

Podanie žiadosti o^povolenie, zmenu alebo zrušenie výnimky zo zákazov ustanovených
osobitným zákonom36P)

Lfyzickáosoba lOeur
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,
ktorej predmet Činnosti súvisí s podanou žiadosťou......................................................... 100 eur

Oslobodenie

l/ Od_ poplatku podra tejto_ položky sú oslobodení ziaci a študenti strednych skôl a vysokých
skôl po predložení potvrdenict o návšteve škofy, ak vykonávajú vedecko-výskumnú
činnosť, verejné vysoké skoty a múzeá s prirodavednym zamercmím.

2, Od poplatku podla tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podcmá žiadost súvisí s
odstraňovanim stromov ah'ov v ochrannych pásmach podla osobitnych predpisov. 37)

3, Od popletíku podta tejto polozky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosf súvisí
s povolením vynímky na odchyt alebo tismrtenie chránenych äruhov živočíchov v
prípadoch ^ ak je ohrozené zdravie alebo život človeka, ak vznikli preukázatefné škody na
majetku alebo ak vznikli preukázateTné škody na chránených druhoch žívočíchov.

36p) Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorŠích predpisov
37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostensky zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady SIovenskej
republiky Č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona Č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z.z., ktoiym sa mení a dopÍňa
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S^! T^ár^5n/^9^L5^1^7Í^l?^?k1^m^ni11^[1á^^e!tI?J!S^Í ľ ?^LneÍ?rších^ p^??!^
zákon Národnej rady Slovenskej rqmbliky Č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991
?a'-ocTv.n^.sÍ!l?ko^l.?^dni^aIlL?,y^?e^sk^ zákon) y znení "eskorsích predpisov, zákon Národnej

I^tďí?Tsä/ľ'?9?ljS.co ^m^l^ie^ta^s<^l^'^^yaaz^^lm^a^lp^1 ^k^d
zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov.

Položka 162

ac)Vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín,
na zmeny technologických zariadení stacionámych
zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevád^ku
stacionámych zdrojov po vykonaných zmenách 38b 5 eur

af) Vydanie súhlasu na Ínátaláciu technologických
celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov,
stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny
a na ich prevádzku.^ ak ich povoľovanie nepodlieha
stavebnému konaniu 38e) .................................................................................................. 10 eur

38b) § 17 ods. 1 pfsm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. v znení zákona č. 318/2012 Z.z.
38e) § § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z.z.


