
Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Záhorská  Ves  .     3č  
/2007

                        o  poplatkoch  za  úkony  vykonávané  na  Obecnom  úrade
                                               v  Záhorskej  Vsi

Obecné  zastupite stvo  vľ  Záhorskej  Vsi pod a  §6  odst.1  zák. .481 /92  Zb.ľ č  
o  obecnom  zriadení  – úplné  znenie  zák. .369 /90  Zb. vč  znení  neskorších  
zmien  a doplnkov  pod a  zákona  . 145 /95  Z.z.  aľ č  zákona  .583/2003  Z.z.č  
o  správnych  poplatkoch  vydáva  toto  nariadenie:

     lánok  1Č

1. Toto  nariadenie  upravuje  poplatky  za  pracovné  úkony  vykonávané  
Obecným  úradom  v Záhorskej  Vsi.

2. Poplatníkom  je  právnická  alebo  fyzická  osoba,  ktorá  dala  podnet  na  
spoplat ovaný  úkon,  alebo  vň  záujme  ktorej  bol  takýto  úkon  vykonaný.

3. Poplatky  sa  platia  prevodom  z  ú tu  vč  pe ažných  ústavoch,  poštovouň  
poukážkou  alebo  v hotovosti.

4. Poplatky  sa  platia  bez  vyrúbenia,  sú  splatné  pri  podaní  a  sú  príjmom  
obce.  Pri  platení  poplatku  v hotovosti  vydá  obecný  úrad  potvrdenie  
o  zaplatení  poplatku.  U poplatkov,  ktoré  majú  povahu  správneho  
poplatku  sa  v rozhodnu tí,  resp.  v potvrdení  uvedie  údaj  o  zaplatení  
a  sume  poplatku.

                                                   lánok  2Č
                                             Sadzobník  poplatkov

Poplatky  pod a  položky  2/a  zákona  232/99  oľ  správnych  a poplatkoch:
• Vyhotovenie  odpisu  (fotokópie),  výpisu  alebo  písomnej  

informácie  z  úradných  kníh,  úradných  záznamov,  
evidencií,  registrov  listín  a  zo  spisov  alebo  súkromných  
spisov  v úradnej  úschove  s  výnimkou  prvého  úradného  
výpisu  z  knihy  narodení,  knihy  manželstiev,  knihy  úmrtí  za  
každú  za atú  stranu  č 50,- Sk.

Poplatky  pod a  položky  2/b  zákona  .239/99  oľ č  správnych  poplatkoch:
• Osved enie  odpisu  (fotokópie),  výpisu  alebo  písomnejč  

informácie  z  úradných  kníh,  úradných  záznamov,  registrov  
listín  a  zo  spisov  alebo  súkromných  spisov  v úradnej  
úschove,  za  každú  za atú  stranu  vč  slovenskom  jazyku  50,-
Sk,
v cudzom  jazyku  (len  v eskom  jazyku)    č 100, - Sk. 

Poplatky  pod a  položky  2/c  zákona  .232/99  oľ č  správnych  poplatkoch:
• Vyhotovenie  a  osved enie  matri ných  dokladov  ač č  iných  

potvrdení  o  osobnom  stave  zasielané  cudzím  
zastupite ským  úradom  vľ  SR 300, - Sk.

Poplatky   pod a  položky  3/a  zákona  oľ  správnych  poplatkoch:



• Osved enie  podpisu  na  listine  alebo  na  jej  rovnopise,  zač  
každý  podpis  30,- Sk.

Poplatky  pod a  položky  3/b  zákona  oľ  správnych  poplatkoch:
• Osved enie  odtla ku  úradnej  pe iatky  ač č č  úradného  podpisu,  

za  každý  odtla ok  ač  za  každý  podpis  100, - Sk.

Poplatky  pod a  položky  3/2   zákona  oľ  správnych  poplatkoch:
• Overenie  správnosti  údajov  v žiadosti  o  výpis  a  odpis  

registra  trestov  50,- Sk.

Poplatky  pod a  položky  16  zákona  oľ  správnych  poplatkoch:
• Nahliadnutie  do  matrík,  za  každý  zväzok  matrík  50,- Sk

Poplatky  pod a  položky  18  zákona  oľ  správnych  poplatkoch:
• Povolenie  uzatvori  manželstvo  na  inom  než  príslušnomť  

matri nom  úrade  medzi  štátnymi  ob anmi  SR č č 500, - Sk
• Uzavretie  manželstva  pred  iným  než  príslušným  

matri ným  úradom  medzi  štátnymi  ob anmi  SR  č č 500, - Sk  
• Povolenie  uzavrie  manželstvo  mimo  ur enej  doby  ť č 500, - Sk
• Povolenie  uzavrie  manželstvo  mimo  úradne  ur enejť č  

miestnosti  2000, - Sk
• Povolenie  uzavrie  manželstvo  pred  iným  než  príslušnýmť  

matri ným  úradom  medzi  štátnym  ob anom  SRč č  
a  cudzincom  alebo  cudzincami  1000, - Sk

• Uzavretie  manželstva  medzi  štátnym  ob anom  SRč  
a  cudzincom  2000, - Sk

• Uzavretie  manželstva  medzi  cudzincami  5000, - Sk
• Uzavretie  manželstva,  ak  ani  jeden  zo  snúbencov  nemá  na  

území  SR trvalý  pobyt  6000, - Sk.

Poplatky  pod a  položky  82  zákona  oľ  správnych  poplatkoch:
• Povolenie  na  zvláštne  užívanie  miestnych  komunikácií  3000, - Sk.

Poplatky  pod a  položky  140/a  zákona  oľ  správnych  poplatkoch:
• Vydanie  povolenia  na  prevádzkovanie  výherných  prístrojov,  za  každý  

výherný  prístroj  45000, - Sk.

Poplatky  pod a  položky  142/a  zákona  oľ  správnych  poplatkoch:
• Vydanie  osved enia  oč  zápise  samosta tne  hospodáriaceho  ro níka  doľ  

evidencie  200, - Sk.
Poplatky  pod a  položky  142/b  zákona  oľ  správnych  poplatkoch:

• Za  zmenu  priezviska  alebo  trvalého  pobytu  v osved ení  oč  zápise  
samostatne  hospodáriaceho  ro níka  ľ 50,- Sk



Poplatky  za  odpady  – uloženie  odpadov  na  miestnu  skládku:
Za vývoz  zeminy  a hlušiny  – traktorová  vle ka:č

• malá  vle ka     č 250, - Sk/  1  vývoz
• ve ká  vle ka    ľ č 400, - Sk/1  vývoz
• ve ká  vle ka  pre  organizácie   ľ č 600, - Sk/1  vývoz
• mieša ka          č 100, - Sk/1  deň
• lešenie              250, - Sk/1  deň

Poplatky  za  odpady  – vývoz  fekálií  do  OV:Č
      

• majitelia  žúmp:          fyzické  osoby       320, - Sk
                                          právnické  osoby   600, - Sk

• obyvatelia  obce  Suchohrad  budú  plati  za  vývoz  fekálnymť  
vozom  :

                        fyzické  osoby:        500, - Sk/1  vývoz
                                                       právnické  osoby    700, - Sk/1  vývoz

 

• minimálny  ro ný  poplatok  za  vývoz  fekálií:č

      domácnos :                                          640, - Sk (platba  2x  za  rok)ť
      samostatne  žijúci  dôchodca  :             320, - Sk (platba  1x  za  rok)   

Ro ný  poplatok  za  vývoz  fekálií  sú  povinné  plati  všetky  domácnosti,  vrátaneč ť  
domácností,  ktoré  si  vývoz  fekálií  nezabezpe ujú  fekálnym  vozom  obecnéhoč  
úradu.  Ro ný  poplatok  zah a  len  dva  vývozy  fekálnym  vozom  za  rok.č ŕň

Za každý  alší  vývoz  domácnos  bude  hradi  poplatok  320,- Sk/1  vývoz  .ď ť ť
(Tieto  poplatky  boli  schválené  v dodatku  .1  ač  2.  k  VZN  .8/2006č  
o  poplatkoch  za  úkony  vykonávané  na  OcÚ   v Záhorskej  Vsi,  ktoré  
schválením  tohto  VZN stanú  sa  jej  sú as ou.)č ť
 
Poplatky  za  alšie  úkony:ď

• vyhlásenie  oznamu  v miestnom  rozhlase                          50,- Sk
• vyhotovenie  fotokópie  formátu  A4                                     4,- Sk/za  1  

list
• vyhotovenie  fotokópie  formátu  A3                                     8,- Sk/za  1  

list
• prenájom  verejného  priestranstva
• (koloto e,  1  atrakcia,  strelnica,  maringotka)                 č   100, - Sk/1  deň
• prepoži anie  miestnos tí  vč  KD:

pre  obyvate ov:                       pre  organizácie:ľ
ve ká  sála                      ľ 1.000, - Sk                                  1.500, - Sk
kuchy a                            ň 300, - Sk                                     500, - Sk
malá  sála                          300, - Sk                                      400, - Sk
jedále                              ň 150, - Sk                                      250, - Sk



- ku  každému  prenájmu  sa  pripo ítavajú  spotreby  za  elektr.energiu,č  
plynu,  vody.

Zábava  poriadaná   súkromnými  osobami  a  osobami  bez  trvalého  pobytu  
15.000, - Sk ,  pri om  po  ukon ení  akcie  sa  vráti  suma  3.000, - Sk,  ak  sač č  
nepoškodí  žiaden  majetok  v kultúrnom  dome.
Spolo enské  organizácie:   Rybárska  spolok  Moravač
                                           Uhranská  perla
                                           Futbalový  klub  Záhorská  Ves
                                           Dobrovo ný  hasi ský  zborľ č
                                           Po ovné  združenie  Rozkvet    budú  plati  lenľ ť  
spotrebované  energie:
elektr.energiu,  plyn,  vodu  a za  zapoži anie  riadov  ač  znehodnotený  majetok.  

Pri  akciách  poriadaných  OcÚ  ako  sú:  fašiangy,  ples  starostu  a  poslancov,  
Uhranský  somíc,  v tom  prípade  sa  nebudú  plati  ani  energie.ť
Poplatok  za  prepoži anie  inventára  zč  KD je:     2% z  nadobúdacej  ceny

Poplatky  za  alšie  úkony:ď
• použitie  faxu  OcÚ                                                    20,- Sk
• poplatok  za  vstup  na  cintorín  pre  firmy                  150, - Sk
• vydanie  rybárskeho  lístka:    

a/  týždenného                                     50,- Sk
                                    b/  mesa ného                                   č 150, - Sk
                                    c/  ro ného                                         č 200, - Sk
                                    d/  trojro néhoč                                   500, - Sk
Od  tohto  poplatku  sú  oslobodený  žiaci  a  študenti  stredných  a vysokých  škôl  
študijných  odborov  rybárstva,  zamestnanci  SRZ,  rybárski  hospodári  a  ich  
zástupcovia  a  osoby  ustanovené  ako  rybárska  stráž   po  predložení  
potvrdenia  o  výkone  pracovnej  náplne  alebo  povolenia.  Od  poplatku  pod aľ  
tejto  položky  sú  oslobodené  osoby  do  15  rokov.

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY.

Návrh  na  vydanie  rozhodnu tia  o  umiestnení  stavby:

- Rozhodnu tie  o  využití  územia
- Rozhodnu tie  o  zmene  územného  rozhodnu tia
- Pred ženie  platnosti  rozhodnu tia  oĺ  umiestnení  stavby

Fyzické  osoby               200, - Sk
Právnické  osoby            500, - Sk

       -   Rozhodnutie  o  rozkopávke  miestnej  komunikácie  –  chodníka,  
verejného  priestrans tva

                                    500, - Sk
(prípojky  – voda,  plyn,  elektr.energia)



Stavebné  povolenie:
• Stavby  na  bývanie:

                             -  rodinný  dom                1.000, - Sk
                             -  bytové  domy                2.000, - Sk

• Stavby  na  individuálnu  rekreáciu  ( rekrea né  chaty,  rekrea né  domy,č č  
záhradkárske
chaty)          do      25m²                       700, - Sk
                   nad    25m²                     1.200, - Sk

• Zmena  dokon enej  stavby  na  bývanie  alebo  na  individuálnu  rekreáciuč  
700, - Sk

• Zmena  stavby  pred  dokon enímč  
700, - Sk

• Zmeny  dokon ených  stavieb:  č
-  ktoré  plnia  doplnkovú  funkciu  rodinného  domu  
500, - Sk
-  na  stavby  súžiace  na  podnikate skú  innos  na  pozemkochľ č ť
  rodinných  domov  
500, - Sk

            -  na  prípojky  na  existujúcu  verejnú  sieť  
500, - Sk
            -  na  stavbu  garáže  s  jedným  alebo  dvomi  miestami  
500, - Sk

• Stavby,  ktoré  plnia  doplnkovú  funkciu  rodinného  domu  
500, - Sk

• Stavby  slúžiace  na  podnikate skú  innos  na  pozemkoch                 ľ č ť
           rodinných  domov  
500,–Sk

•     Prípojky  na  existujúce  verejné  rozvodové  siete  
500, - Sk

• Garáž  s  1  alebo  2  miestami
700, - Sk

• Ostatné  neuvedené  stavby  a na  zmeny  týchto  dokon ených  staviebč
pred  dokon ením  pri  predpokladanom  rozpo tovom  náklade  do:č č

-  1,5  mil.Sk  vrátane                
          1000, - Sk

-  nad  1,5  mil.Sk  do     3  mil.Sk  vrátane
          1500, - Sk

-  nad     3  mil.Sk  do   10  mil.Sk  vrátane           
          2000, - Sk

-  nad 10  mil.Sk  do  100mil.Sk  vrátane
          3500, - Sk

             -  nad  100  mil.Sk  
6000, - Sk

Stavby  do asných  objektov  zariadení  staveniska,  ak  sa  vydáva  samosta tné  č



stavebné  povolenie  
500, - Sk
Stavby  do asných  objektov  zariadení  staveniska  dopravných  stavieb,  ak  sa  č
vydáva  samosta tné  stavebné  povolenie  
1000, - Sk

Dodato né  povolenia  stavby:  dvojnásobok  sadzby  ur enej  vč č  položke:

1.Zmena  užívania  stavby  ak  nie  je  spojená  so  stavebným  konaním  
500, - Sk

2.Odstránenie  stavby               200, - Sk

   3.Umiestnenie  informa ného,  reklamného  alebo  propaga ného  zariadenia,č č
      za  každé  jedno  zariadenie

         1500, - Sk
  
4.Terénne  úpravy 200, - Sk

5.Na  odstránenie  objektov  dopravnej  stavby
500, - Sk

6.Terénne  úpravy  v ochrannom  pásme  dopravnej  stavby  
500, - Sk 

7.Návrh  na  vydanie  kolauda ného  rozhodnu tia  na  stavbu  sč  rozpo tovýmč  
nákladom:
    -  do         1,5  mil.Sk  vrátane  
500, - Sk
    -  nad        1,5  mil.Sk  do     3  mil.Sk  vrátane

          700, - Sk
    -  nad        3  mil.Sk     do   10mil.Sk  vrátane

         1000, - Sk                                                                     
    -  nad      10  mil.Sk     do100mil.Sk  
2000, - Sk
    -  nad    100  mil.Sk

         3000, - Sk

8.Vydanie  rozhodnu tia  o  do asnom  užívaní  pozemnej  stavbyč  
500, - Sk

9.Vydanie  rozhodnu tia  o  do asnom  užívaní  dopravnej  stavbyč  
1000, - Sk

Ostatné  správne  poplatky  budú  spoplat ované  pod a  zákona  .583/2003  Z.z.ň ľ č



Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  bolo  schválené  pod  íslom  uzneseniač  
165/2007  a nadobúda  ú innos  od  1.1.2008.č ť

V Záhorskej  Vsi, d a  28.12.2007ň
JUDr.Šimkovi  Borisč
          starosta  obce   

Vyvesené:  4.12.2007 Zvesené:  19.12.2007

 




