Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch na základe novely zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.10.2012 vydáva pre
územie obce Horné Hámre

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HORNÉ HÁMRE
č. 3/2012
o správnych poplatkoch

§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje správne poplatky, ktoré vyberá obec na
svojom území.
Predmetom správnych poplatkov sú úkony a konania správneho orgánu, ktoré sú
v sadzobníku správnych poplatkov.
§2
SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
Položka
sadzobník
1

Úkon obce

Suma
v Euro

Návrh na obnovu konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. Fyzická osoba
2. Právnická osoba
165,50 €
16,50 €

2a

1,50 €

Vyhotovenie odpisu, alebo výpisu písomnej informácie z úradných kníh
úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo
súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého výpisu
z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú
stranu

2c

1,50 €

Osvedčenie listiny /fotokópie/, výpisu alebo písomnej informácie
z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo
súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

3a

1,50 €

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis

8

5€

9

16,50 €

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo
vydanie písomného oznámenia o držiteľovi motorového vozidla a jeho
pobyte /sídle/
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa

koná z podnetu účastníka konania
15

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na
bývanie
9,50 €
1. fyzická osoba
165,50 € 2. právnická osoba

38
1,50 €
3€
7€
17 €

62

Vydanie rybárskeho lístka, alebo predĺženie jeho platnosti štátny občan
SR a cudzinec, ktorý má na území SR povolený trvalý pobyt
týždenný
mesačný
ročný
trojročný

Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním,
30 €
o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60 Sadzobníka /len
ak obec povoľuje zmenu užívania stavby/
16,50 € 2. na odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej odstránenie je
povolené pre fyzickú osobu
200€
pre právnickú osobu
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je
plocha do 15m2 vrátane
200 €
od 15 m2 do 40 m2 vrátane
60 €

430 €
16,50 €

84a,b

85

nad 40 m2
4. terénnych úprav

40 €

Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

75 €

Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej
komunikácie na cestu I. II. III. triedy

30 €

140a

1500 €

142

6,50 €

Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné
nehnuteľnosti
Vydanie povolenia na prevádzkovanie výherných prístrojov, za každý
výherný prístroj

Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do
evidencie
Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise
1,50 €
samostatne hospodáriaceho roľníka

§3
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
novelu zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov
2. Na tomto záväznom nariadení obce Horné Hámre sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Horných Hámroch dňa 12.12.2012.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013

Ing. Milan Mokrý
starosta obce
Vyvesené: 26.11.2012
Schválené: 12.12.2012
Vyhlásené: 13.12.2012
Nadobúda účinnosť: 01.01.2013

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch vydáva pre územie obce Horné Hámre
CENNÍK POPLATKOV
inkasovaných za úkony vykonávané Obecným úradom v Horných Hámroch
Článok 1
Poplatky na úseku stavebnej činnosti
1.

Žiadosť o ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie vybraných
telekomunikačných zariadení
10 €

2.

Žiadosť na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami

30 €

3.

Žiadosť na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, na prípojky
na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

30 €

Článok 2
Poplatky na úseku ochrany prírody a krajiny
1.

Žiadosť o výrub stromov v intraviláne a extraviláne obce (fyzická osoba)

10 €

2.

Žiadosť o výrub stromov v intraviláne a extraviláne obce (právnická osoba)

100 €

Článok 3
Poplatky na úseku prenájmu priestorov
Prenájom sály a kuchynky na kultúrne podujatie – dedinské spoločenské organizácie /tanečná zábava,
diskotéka, podobné podujatie/
35,- €
2. Prenájom sály a kuchynky na kultúrne podujatie – iné subjekty /tanečná zábava, diskotéka a podobné
podujatie/
100,- €
3. Prenájom sály, kuchynky a vestibulu na iné podujatia /prezentačné akcie, kar, oslavy a pod./ 10,- €
4. Prenájom domu smútku za každý aj začatý deň
3,50 €
1.

5.

Požičovné – kuchynka
Stôl (za 1 ks)
Stolička (za 1 ks)

0,66 €
0,16 €

Príbor
Antikorový (3 ks – vidlička, lyžica, nôž)
Kávová lyžička antikorová (1 ks)
Naberačka veľká, malá

0,20 €
0,07 €
0,30 €

Taniere
Tanier plytký
Tanier hlboký
Tanier malý

0,10€
0,10€
0,07€

Misy
Polievková
Šalátová
Misa prílohová (veľká, malá)
Kompótová (veľká, malá)

0,20€
0,10€
0,20€
0,10€

Poháre
1 dcl
1,5 dcl (durit)
1,5 dcl na stopke
3 dcl poháriky
Štamperlíky
Šálka na kávu s podšálkou
Hrnček na čaj (biely)

0,03€
0,05€
0,06€
0,06€
0,03€
0,06€
0,06€

Ostatné
Váza(veľká, malá)
Soľnička
Podnos na zákusky
Popolník
Hrniec (veľký, malý)
Pekáč (malý, veľký)
Plech na pečenie
Nôž (mimo príborového)
Varecha drevená
Vidlička na mäso
Košík na chlieb
Elektrická rúra
Podnos hliníkový

0,10€
0,03€
0,03€
0,06€
0,40€
0,30€
0,30€
0,06€
0,03€
0,10€
0,03€
2,70€
0,20€

Pozn.: Požičovné sa platí vopred do výšky zapožičaných vecí. V prípade nevrátenia je potrebné zakúpiť
náhradný materiál v tej istej kvalite, alebo v plnej výške uhradiť nevrátený materiál.

6.
7.

Prenájom zvukovej aparatúry
Prenájom chladiaceho zariadenia (poplatok za 1 noc)

3,50 €
6,70 €

Článok 4
Iné poplatky
Poplatok za miestny rozhlas pre občanov obce Horné Hámre
Poplatok za miestny rozhlas pre predajcov z iných miest a obcí
Poplatok za kopírovanie
1 strana formát A4
obojstranné kopírovanie formát A4
1 strana formát A3
obojstranné kopírovanie formát A3
4. Tlač fotokópie katastrálnej mapy (A4, A3)
5. Poplatok za potvrdenie vydané Obcou Horné Hámre /za každé vyhotovenie/
6. Poplatok za výzvu na podanie daňového priznania a vyrubenie dane
z nehnuteľností podľa pomôcok
6. Poplatok za vydanie stanoviska k právnym úkonom
7. Určenie súpisného čísla
8. Zrušenie súpisného čísla
9. Poplatok za vstup motorového vozidla do cintorína
10. Odoslanie faxu v rámci SR aj mimo územia SR do formátu A4
1.
2.
3.

3,50 €
5,- €
0,07 €
0,10 €
0,13 €
0,20 €
0,20€
1,70 €
10,- €
2,- €
3,-€
3,-€
10,00 €
0,50€

Článok 5
1.
2.

Tento cenník schválilo Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch dňa 12.12.2012
Tento cenník nadobúda účinnosť dňa 01.01.2013

Ing. Milan Mokrý
starosta obce

