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Obec Staškov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom SNR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v 

znení neskorších predpisov a zmien u s t a n o v u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Staškov 
o správnych poplatkoch  

č.  5/ 2016 
 
 
 
 

§1 
 

Úvodné ustanovenie 

 
1. Toto nariadenie upravuje správne poplatky (ďalej len „poplatky“), ktoré sa platia za 

pracovné úkony a konania vykonávané Obecným úradom v Staškove.  

 

2. Obec Staškov je oprávnená vyberať a vymáhať poplatky za úkony vykonávané pri 
výkone samosprávy v súlade s § 4 ods. 1 zák. 369/1990 Zb  
 
 

 

§2 
 

Predmet poplatkov 

 

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v 

sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len „sadzobník“). Sadzobník tvorí prílohu, ktorá je 

súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia. 
 

§3 
 

Poplatník 

 
1. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo 

konanie, ak zákon neustanovuje inak.  
 

2. Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.  
 

§4 
 

Oslobodenie od poplatkov 

 
Od poplatkov sú oslobodené fyzické a právnické osoby uvedené v §4 zák. č. 145/1995 

Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zmien. 
 
 

 

§5 



Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou 

 
1. Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou je uvedený v príslušnej položke 

sadzobníka.  

 

2. Poplatník je povinný oznámiť cenu predmetu úkonu správnemu orgánu, ktorý 

poplatok vyberá. Ak poplatník cenu neuvedie ani po výzve, zistí ju správny orgán sám na 

náklady poplatníka.  
 

§ 6 
 

Sadzby poplatkov 

 
Sadzba poplatku je určená v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou 

zo základu poplatku. 
 

§ 7 
 

Platenie poplatkov 

 
Poplatky vyberané obcou sa platia poštovou poukážkou, prevodom z účtu v banke 

alebo v hotovosti do pokladne obce. 
 

§ 8 
 

Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov 

 

1. Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri 

podaní, ktorý smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých 

položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. 

Ak nebol poplatok zapletená pri podaní alebo v určenej sume, je splatná do 15 dní odo dňa 

doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.  

 

2. Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním 

úkonu na základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je 

ustanovené inak, a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, 

ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.  
 

§ 9 
 

Následky nezaplatenia poplatku 

 

Ak poplatky splatné podľa §8 tohto nariadenia nebudú zaplatené, správny orgán úkon 

nevykoná a konanie zastaví. Proti tomuto rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie 

poplatku sa nemožno odvolať. 



§ 10 
 

Vrátenie poplatku 

 

1. Správny orgán rozhodne o vrátení poplatku v plnej výške, ak sa nemohol vykonať 

úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka v lehote ustanovenej podľa 

osobitného predpisu alebo na základe žiadosti poplatníka, ak bol poplatok zaplatený bez toho, 

aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách v sadzobníku nie je ustanovené 

onak. Na účely tohto zákona sa lehota ustanovená osobitným predpisom považuje a 

zachovanú, ak v posledný deň lehoty správny orgán. 
 
a) odovzdá spoplatnené vybavenie na poštovú prepravu,   
b) odošle spoplatnené vybavenie elektronicky podľa osobitného predpisu alebo   
c) odovzdá poplatníkovi spoplatnené vybavenie.  
 
 

2. Správny orgán na základe žiadosti poplatníka rozhodne o vrátení sumy, o ktorú 
poplatník zaplatil viac, než bol povinný (ďalej len „preplatok“.  
 

3. Poplatok alebo preplatok vráti  

 
a) správny orgán nezapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, ktorý poplatok 
vybral, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia  

 

b) prevádzkovateľ systému najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného 

rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku; odpis právoplatného rozhodnutia o vrátení 

poplatku alebo preplatku je správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie 

poplatkov povinný odoslať prevádzkovateľovi systému bez zbytočného odkladu.  

 

4. 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. Poplatok, ktorý sa má vrátiť sa zaokrúhľuje na 

eurocenty nahor. 
 
5. Rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku musí obsahovať 
 
a) označenie správneho orgánu, ktorý o vrátení poplatku alebo preplatku rozhodol,  
 
b) dátum vydania rozhodnutia,  
 
c) presné označenie poplatníka,  
 
d) trvalý pobyt (sídlo) poplatníka,  

 
e) výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedeným ustanovenia, podľa ktorého sa 
poplatok alebo preplatok vracia,  
 
f) spôsob úhrady poplatku,  
 
g) evidenčné číslo platby poplatku, ak je pridelené centrálnym systémom evidencie,  



 
h) poplatok alebo preplatok, ktorá sa má vrátiť, prípadne číslo účtu poplatníka v banke alebo 
pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má poplatok alebo preplatok vrátiť, 

 
i) podpis povereného zamestnanca správneho orgánu s uvedením jeho mena, priezviska a 
funkcie, 
 
j) odtlačok úradnej pečiatky. 
 
/1.1.2016, 253/2015 Z.z./ 
 

§ 10 
 

Evidencia poplatku 

 

Správne orgány, ktoré nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, 

sú povinné viesť priebežnú evidenciu o vykonaných spoplatňovaných úkonoch a konaniach, 

ich počte, o príslušných sadzbách poplatkov a sumách vybraných poplatkov za tieto úkony a 

konania. 
 

§ 11 
 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahuje postup podľa osobitných predpisov zák. č. 511/1992 
 
Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov 
 
2. Výnos poplatkov je príjmom rozpočtu obce.  
 
3. Ak toto nariadenie neobsahuje podrobnejšiu úpravu použije sa primerane zákon č. 145/1995 Zb.  
 
4. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Staškov.  
 
5. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.  
 
6. Toto nariadenie bolo schválené uznesením č. 227/2016 zo dňa 08. 12. 2016. 
 
7. Schválením tohto všeobecne záväzného nariadenia obce sa ruší VZN o správnych poplatkoch, 

ktoré bolo schválené uznesením č. 5/2010 zo dňa 30. 04. 2010.  

 
 
 
 
Zverejnené dňa: 25. 11. 2016 
 
 
 
 
       v.r. 
 

Ing. Ladislav Šimčisko 
 

starosta obce 



Príloha k VZN obce Staškov 

 

Sadzobník správnych poplatkov a poplatkov za pracovné úkony vykonávané 

obcou Staškov 

 

 

I. ČASŤ – VŠEOBECNÁ SPRÁVA 
 
Položka 1 
 
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo 
odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva 
 
1. fyzická osoba .....  

 

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie .....  
 
 

 

Položka 2 
 
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), 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 ..... 
 
b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným 

úradom alebo osobitnou matrikou   
s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy 
úmrtí .....  

 
c) Osvedčenie odpisu (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  

 
v slovenskom jazyku ..... 

 

v cudzom jazyku ..... 
 
d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o 

osobnom stave zasielané cudzím   
zastupiteľským úradom v Slovenskej republike .....  

 
n) Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania na začatie konania na 

správnom orgáne podľa osobitných predpisov  8c) za každé aj začaté dve strany  
 

 

Položka 3  
1. Osvedčenie  
 

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis .....  
 

b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý  

 
 

 
16,50 

eura 
 

165,50 
eura 

 
 
 
 
 
 

 
1,50 
eura 

 
 
 

 

5 eur 
 
 
 
 
 

 
1,50 
eura 

 
3 eurá  
 
 

9,50 
eura  

 
0,50 

eura. 
 
 
 
 
 
 

1,50 
eura  

5 eur 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20161018#poznamky.poznamka-8c


podpis .....  

c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných  

verejných listín (apostilla) ..... 10 eur 

2. overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis 1,50 
registra trestov ..... eura 

Položka 6  

a) Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej 4,50 

položky sadzobníka ..... eura 

b) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený  

alebo poškodený  

preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky 16,50 

sadzobníka ..... eura 

c) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa 6,50 

inej položky sadzobníka ..... eura 

d) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený  

alebo poškodený  

preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch  

..... 33 eur 

Položka 8  

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie 5 

písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) eur 

Položka 9  

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná  

z podnetu účastníka konania 16,50 

.............................................................................................................. eura 

Položka 15  

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie  

1. fyzická osoba 9,50 

....................................................................................................................................... eura 

2. právnická osoba 165,50 

................................................................................................................................. eura 

II. ČASŤ  

VNÚTORNÁ SPRÁVA  

Položka 16   
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 1,50 eura 



Položka 18  
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom 
15

) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky   

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom 
15

)  

medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 

 
 
16,50 eura 

 

16,50 eura 
 
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby  

d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 
15

)   
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom 
15

) medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi 
cudzincami  
 
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky 
a cudzincom  
 
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami  
 
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území 

Slovenskej republiky trvalý pobyt 
16

)  

 
16,50 eura  

66 eur 

 

33 eur 
 
 

66 eur 
 

165,50 
eura 

 
199 eur 

 
 

 III. ČASŤ 
 PÔDOHOSPODÁRSTVO 

Položka 38  

Vydanie rybárskeho lístka  

a) týždenný ..... 1,50 eura 

b) mesačný ..... 3 eurá 

c) ročný ..... 7 eur 

d) trojročný ..... 17 eur 

 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 

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

 

Položka 60 
 
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) 
a na zmeny stavieb pred dokončením 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20161018#poznamky.poznamka-15
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20161018#poznamky.poznamka-15
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20161018#poznamky.poznamka-15
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20161018#poznamky.poznamka-15
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20161018#poznamky.poznamka-15
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20161018#poznamky.poznamka-15
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20161018#poznamky.poznamka-16


(za každú samostatnú stavbu)  

a) na stavby na bývanie  

1. na stavbu rodinného domu ..... 50 eur 

2. na stavbu bytového domu ..... 200 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 m
2
..... 25 eur 

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m
2
 ..... 50 eur 

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie  

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

2. bytových domov ..... 100 eur 
 
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb 

na individuálnu rekreáciu   
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 30 eur 

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

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m
2
, malé čistiarne 30 eur 

 odpadových vôd, jazierka .....  

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

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, 30 eur 

 bazény, sklady .....   
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám  

1. garáže 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 m
2
, malé čistiarne 50 eur 

 odpadových vôd, jazierka .....  

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

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ..... 50 eur 

f)  na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 20 eur 

podľa písmen d) a e) .....  
 
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 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 ..... 1 000 

  eur 

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné 50 eur 

 stavebné povolenie na stavby .....  

i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m
2
 60 eur 

 do 20 m
2
 ..........  

j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m
2
 150 eur 



Položka 60a   

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre   

1. právnickú osobu .....  100 

   eur 

2. fyzickú osobu .....  30 

   eur 

b) Žiadosť o zmenu doby trvania   

1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m
2
 do 60 

 20 m
2
 ...........  eur 

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

 ...........  eur 

c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre .....   

1. právnickú osobu .....  50 

   eur 

2. fyzickú osobu .....  20 

   eur 

d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 30 

m
2
 ...........  eur 

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

1. právnickú osobu .....  30 

   eur 

2. fyzickú osobu .....  10 

   eur 

f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a 80 

doplnenia telekomunikačného zariadenia .....  eur 

g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia 10 

stavby .....  eur 

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

   eur 

i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby .....  10 

   eur 

Položka 61   

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. trojnásobok sadzby 

októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, ustanovenej v položke 

a o dodatočné povolenie zmeny stavby .....  60 

Položka 62   

a) Žiadosť o povolenie   

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa  

  položky 60 .....  30 eur 

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

 právnickú osobu .....  50 eur 

 fyzickú osobu .....  20 eur 

3. terénnych úprav pre   
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právnickú osobu ..... 

 
fyzickú osobu ..... 

 
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ..... 

 

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia ..... 
 

 

Položka 62a 

 

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

1. rodinný dom .....   
2. bytový dom .....  

 
100 
eur 

 
20 eur 
 

100 
eur 

 
20 eur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 eur 
 

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 m
2
 ..... 25 eur 

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m
2
 ..... 50 eur 

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

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

2. bytových domov ..... 50 eur 
 
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb 

na individuálnu rekreáciu   
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 20 eur 

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 20 eur 

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m
2
, malé čistiarne odpadových 20 eur 

 vôd, jazierka .....  

4. na spevnené plochy a parkoviská ..... 20 eur 

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, 20 eur 

 bazény, sklady .....   
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám  

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

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

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m
2
, malé čistiarne odpadových 30 eur 

 vôd, jazierka .....  

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

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ..... 30 eur 

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) ..... 20 eur 
 
g) na ostatné 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 vrátane ..... 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 reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m
2
 50 eur 

...........  

Položka 79  

a) Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi  

3. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu  

autobusovú linku v obci ..... 25 eur 

4. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac 180 

autobusových liniek v obci ..... eur 
 

 

Položka 80  
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na 
prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri 
ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú 
osobitným predpisom (ďalej len „nadmerná preprava“ a „nadrozmerná preprava“),  
a) za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer  

1. nadrozmerná preprava  

1.1. pri prekročení prípustnej šírky 
24)

 vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je  

do 300,0 ..... 20 eur 

od 300,1 do 350,0 ..... 30 eur 

od 350,1 do 400,0 ..... 40 eur 

od 400,1 do 500,0 ..... 75 eur 

a za každých ďalších aj začatých 10 cm ..... 20 eur 

1.2. pri prekročení prípustnej výšky 
24)

 vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je  

do 400,0 ..... 20 eur 

od 400,1 do 450,0 ..... 40 eur 

od 450,1 do 500,0 ..... 115 

 eur 

a za každých ďalších aj začatých 10 cm ..... 20 eur 
 

1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky 
24)

 vrátane nákladu, ak celková 
dĺžka jednotlivého vozidla   
alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je  
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do 12,00 ..... 20 eur 

od 12,01 do 22,00 ..... 115 

 eur 

nad 22,01 ..... 190 

 eur 

a za každých ďalších aj začatých 5,0 m ..... 55 eur 

2. nadmerná preprava  
 

2.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti, 
25)

 ak celková hmotnosť 
vrátane nákladu (vyjadrené v t) je  

 
do 20,00 ..... 115 

 eur 

od 20,01 do 30,00 ..... 190 

 eur 

od 30,01 do 50,00 ..... 300 

 eur 

a za každých ďalších aj začatých 10 t ..... 75 eur 
 

2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu 
25a)

 (nápravové zaťaženie) 
bez rozdielu, o akú nápravu ide,   
ak preťaženie (vyjadrené v %) je  

 
od 3,01 do 5,00 ..... 95 eur 

od 5,01 do 10,00 ..... 150 

 eur 

od 10,01 do 15,00 ..... 270 

 eur 

od 15,01 do 20,00 ..... 380 

 eur 

a za každých ďalších aj začatých 5 % 190 

 eur 

b) za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky  

1. nadrozmerná preprava ..... 190 

 eur 

2. ostatné prípady ..... 380 
 eur 
 
c) za nadmernú prepravu, ak celková hmotnosť motorového vozidla alebo 

jazdnej súpravy neprekročí 60 t,   
alebo nadrozmernú prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých 
prepravných trasách   
na dobu najviac šesť mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) 
zvýši na päťnásobok  

 
d) za nadmernú prepravu, ak celková hmotnosť motorového vozidla alebo 

jazdnej súpravy prekročí 60 t,   
alebo nadrozmernú prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých 
prepravných trasách  
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na dobu najviac troch mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) 
zvýši na dva a pol násobok 

 
e) za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi 

alebo na podvozku  
 

1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková 
hmotnosť stavebného mechanizmu   
vrátane podvozku a ťahača  

 
1.1. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú prekročené 115 

prípustné hmotnosti na nápravu ..... eur 

1.2. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú prekročené 230 

hmotnosti na jednu nápravu ..... eur 
 

2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách 
na dobu najviac troch mesiacov  

 
2.1. pri splnení podmienok podľa bodu 1.1 .................................................................. 570 

eur 
 

2.2. pri splnení podmienok podľa bodu 1.2 ............................................................... 1 150 

eur  
Položka 80a  
Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa  položky 80 
 
1. do 24 hodín od doručenia žiadosti 75 

eur 
 
2. do 48 hodín od doručenia žiadosti 55 

eur 
 
Poznámka 
Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote. 
 

 

Položka 82 

Povolenie na zvláštne užívanie 
25af

) 
 
c) miestnych komunikácií ..... 80 eur 

Položka 83  

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 40 

 miestnych komunikácií ..... eur 

Položka 84  

a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu 75 

 I., II. a III. triedy ..... 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 m
2
  

  ........... 30 eur 

 2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m
2
 do  

  20 m
2
 ........... 60 eur 

 3. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m
2
 150 

  ........... 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. miestnou komunikáciou ..... 
 
 
 
 
 

VIII. ČASŤ 

FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ 
 

 

Položka 140  
a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier: 
 
1. číselné lotérie .....  

 

2. okamžité lotérie .....  
 
3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj .....  
 
4. charitatívne lotérie alebo stávkové hry okrem kurzových stávok .....  

 

5. žrebové peňažné lotérie alebo žrebové peňažno-vecné lotérie .....  
 
6. kurzové stávky .....   
7. hazardné hry v kasíne .....   
8. bingo vrátane špeciálneho binga .....  
 
9. hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných 
priamo hráčmi   
hazardných hier alebo prevádzkované prostredníctvom 
telekomunikačných zariadení a videohry .............  

 
75 eur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

331,50 
eura 

 
331,50 

eura  
1 500 eur 
 

331,50 
eura 

 
331,50 

eura  
3 319 eur  
6 700 eur  
3 319 eur 
 
 
 
 

1 350 eur 



10. hazardné hry neuvedené v prvom bode až deviatom bode ..... 1 350 eur 

b) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartových  

hier pokrového typu  

prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému, ..... 100 eur  
c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri  
1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode ..... 200 eur 

2. hazardných hrách uvedených v písmene a) šiestom až desiatom bode ..... 500 eur 

d) vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ..... 16,50 eura 

e) vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ako náhrady za stratenú,  

zničenú, poškodenú  

alebo odcudzenú identifikačnú kartu ..... 16,50 eura 

f) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení  

používaných  

pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie 100 eur 

Položka 142  

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

..................................... eura 

b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne 1,50 

hospodáriaceho roľníka eura 
 

 

Položka 143  

a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane,  

vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej  

lehoty,  

vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach,  

vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku  

na dani  

v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného 9,50 
predpisu 

32a
) ......................... eura 

       

b) Vydanie potvrdenia obcou 
32a

) alebo orgánom finančnej správy podľa osobitného  

predpisu 
32aa

) ..................   3 eurá 
    

c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ 1,50 

.........................................................      eura 

d) Pridelenie registračného odberného čísla 9,50 

....... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .      eura 

Položka 144  

b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného 9,50 

registra........................... eura 

c) Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného 16,50 
predpisu 

32a
).................... eura 

    

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

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

e) Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva 
32a

) .......................... 
 

f) Žiadosť o prerušenie daňového konania 
8
) 

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

 

X. ČASŤ 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

 

Položka 160 

eura 

 

9,50 
eura 
 
9,50 
eura 

 
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného  

zákona 
36p

) 

1. fyzická osoba .................................................................................................................. 10 eur  
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, 100 

ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou ............................................................... eur 
 

 

Položka 161  
Podanie žiadosti o povolenie, zmenu alebo zrušenie výnimky zo zákazov  

ustanovených osobitným zákonom 
36p

) 

1. fyzická osoba .................................................................................................................. 10 eur  
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, 100 

ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou ............................................................... eur 
 
 
 
 
 

OSTATNÉ POPLATKY 
 
 

 

Vyhotovenie fotokópie formát A4 jednostranne 0,10 e A3 0,15 € 

Vyhotovenie fotokópie formát A4 dvojstranne 0,20 € A3 0,30 € 

Poplatok za jednorazové použite zasadačky OÚ 6,64 €  

   

Vyhlásenie v rozhlase :     

Vyhlásenie v rozhlase pre občanov  2 €  

Vyhlásenie v rozhlase pre komerčné účely  5 €  

Vyhlásenie smútočného oznamu  bezplatne  
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Povolenie vydané pre občana na rozkopanie miestnej komunikácie alebo chodníka  20 € 
 
Povolenie vydané podnikateľskému subjektu alebo právnickej osobe na rozkopanie miestnej  
komunikácie alebo chodníka 33 €   

Potvrdenie alebo súhlas na prechodné uzatvorenie predajne alebo prevádzky 1,50 € 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení predajnej doby v predajni 6,50 €  

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o mene predajnej doby 3 €   


