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

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HORNÉ HÁMRE
č. 4/2011
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

Suma
v Euro

Návrh na obnovu konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. Fyzická osoba
2. Právnická osoba
165,50 €
Poznámka: Poplatok zaplatený za podnet na preskúmanie rozhodnutia
mimo odvolacieho konania sa vráti, ak sa podnetu vyhovelo v plnom
rozsahu
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
Oslobodenie: Od poplatku tejto položky sú oslobodené osvetové
strediská, planetária, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
Poznámka: Poplatok podľa tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu
na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
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
Oslobodenie: Od poplatku tejto položky sú oslobodené osvetové
strediská, planetária, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá, PO, FO
podľa § 4 zákona 145/1995 Z.z.
16,50 €

2a

2b

Úkon obce

3a

0,50 €

8

3€

9

16,50 €

15
9,50 €
165,50 €

38
1,50 €
3€
6,50 €
16,50 €

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis
Splnomocnenie: Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky
zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené
vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti
Oslobodenie: Od poplatku podľa písmena a/ tejto položky je
oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie
zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády
v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za
oslobodenie, PO, FO podľa § 4 zákona 145/1995 Z.z.
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo
vydanie písomného oznámenia o držiteľovi motorového vozidla a jeho
pobyte /sídle/
Oslobodenie: Od poplatku sú oslobodené pošty, zariadenia soc. služieb,
práv. a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného
zákona vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa
koná z podnetu účastníka konania
Poznámky:
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní
vo všeobecnom záujme napr. pri živelných pohromách a nehodách
alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej
rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie
vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa
položiek 59 až 62a, 160 a 161
3. Pri kolaudačnom konaní sa poplatok nevyberie
4. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj
zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dodržiavanie iného
správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na
bývanie
1. fyzická osoba
2. právnická osoba
Oslobodenie: Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené
zariadenia sociálnych služieb, právn. a fyzické osoby poskytujúce
sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného
zákona, metodické centrá, osvetové strediská, štátne divadlá
Vydanie rybárskeho lístka, alebo predĺženie jeho platnosti štátny občan
SR a cudzinec, ktorý má na území SR povolený trvalý pobyt
týždenný
mesačný
ročný
trojročný
Oslobodenie: Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci
a študenti stred. a vysokých škôl študijných odborov s výučbou
rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva,
zamestnanci na úseku rybárstva ak majú v pracovnej zmluve
vykonávanie rybárstva, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu,
rybársky hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska

stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo
povolania.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do
Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta SR, NR
SR a vlády SR.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do 15 rokov
62
16,50 €
6,50 €
49,50 €
99 €
6,50 €

84

33 €
66 €

85

16,50 €

140

1493,50 €

142

6,50 €

Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním,
o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60 Sadzobníka /len
ak obec povoľuje zmenu užívania stavby/
2. na odstránenie stavby
3. na umiestnenie reklamného a informačného zariadenia, za každé
jednotlivé zariadenie /jednostranné/
4. na umiestnenie reklamného a informačného zariadenia, za každé
jednotlivé zariadenie /obojstranné/
5. terénnych úprav
Oslobodenie: Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené
zariadenia soc. služieb, práv. a fyzické osoby poskytujúce soc. služby
bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona, národné
metodické centrá, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice,
múzeá, galérie, štátne divadlá.
Od poplatku podľa bodu 3 tejto položky je oslobodené označenie
prevádzky vyplývajúcej zo zákona o živnostenskom podnikaní.
Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej
komunikácie na cestu I. II. III. triedy
Splnomocnenie: Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch
poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti
od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán
poplatok zvýšiť až na päťnásobok
Poznámky: Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní
bezpečnosti cestnej premávky alebo v prípade ak technologické postupy
neumožňujú iné riešenie.
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide
o povolenie podmienené vyvolanými investíciami
Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné
nehnuteľnosti
Splnomocnenie: Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch
poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho
znížiť alebo odpustiť
Poznámky: Poznámka 1. k položke 84 tu platí obdobne
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
zák. 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 14.12.2011.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012

Ing. Milan Mokrý
starosta obce
Vyvesené: 29.11.2011
Schválené: 14.12.2011
Vyhlásené: 15.12.2011
Nadobúda účinnosť: 01.01.2012

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
Za ohlásenie drobnej stavby, ktorá plní doplnkovú funkciu k rodinnému domu,
stavebnej úpravy /okrem garáže/
2. Za ohlásenie drobnej stavby garáže, ktorá plní doplnkovú funkciu k rodinnému
domu
3. Za ohlásenie drobnej stavby - plynovej prípojky a plynofikácie rodinného
domu
1.

16,50€
16,50 €
16,50 €

Oslobodenie
Od poplatkov sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP – S.
Článok 2
Poplatky na úseku ochrany prírody a krajiny
1.

Žiadosť o výrub stromov v intraviláne a extraviláne obce

6,50 €

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

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. Poplatok za potvrdenie vydané Obcou Horné Hámre /za každé vyhotovenie/
5. Poplatok za výzvu na podanie daňového priznania a vyrubenie Dane
z nehnuteľností podľa pomôcok
6. Poplatok za vydanie stanoviska k právnym úkonom
1.
2.
3.

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

Článok 5
1.
2.

Tento cenník schválilo Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch dňa 14.12.2011
Tento cenník nadobúda účinnosť dňa 01.01.2012
Ing. Milan Mokrý
starosta obce

