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Všeobecne záväzné nariadenie
č. 12122008/1
o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Oščadnici

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 67 a čl. 68
Ústavy SR a podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods. 1 a na základe rozhodnutia Obecného
zastupiteľstva v Oščadnici podľa § 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona o obecnom zriadení č.
369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a toto Všeobecne
záväzné nariadenie (ďalej len VZN)
I.
Úvodné ustanovenie
VZN bližšie vymedzuje administratívne a správne úkony vykonávané pracovníkmi Obecného
úradu v Oščadnici v rámci svojich kompetencií. Obec je oprávnená vyberať poplatky za
úkony vykonávané pri realizácii verejnej správy a sú príjmom obce.
II.
Poplatky a poplatková povinnosť
1.) Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatnenie
úkonu alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný.
2.) Ak je poplatníkom v jednej veci resp. žiadosti niekoľko osôb, sú povinní zaplatiť
poplatok spoločne, nerozdelene.
3.) Poplatková povinnosti vzniká podaním podnetu alebo žiadosti na vykonanie úkonu
organizáciou samosprávy, ak toto nariadenie v zák. č. 145/1995 Z.z. v znení noviel
neustanovuje inak. Pri platení poplatku v hotovosti vydá OcÚ potvrdenie o zaplatení
poplatku.
4.) Poplatok sa platí pri podaní žiadosti v hotovosti, poštovou poukážkou resp. prevodom
z účtu v peňažných ústavoch.
5.) Úkon, ktorý je spoplatnený a nie je uhradený a to ani v dodatočnej lehote 15 dní odo
dňa doručenia výzvy na jeho zaplatenie, sa nevykoná a konanie sa zastaví.
V prípade, že už bolo podanie, žiadosť vybavená, orgán samosprávy ho môže zrušiť.
III.
Oslobodenie od poplatkov
Od poplatkov sú oslobodené fyzické a právnické osoby uvedené v § 4 ods. 1.,2.,3.,4., zák. č.
145/1995z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

IV.
Vrátenie poplatku
1.) Obecný úrad v Oščadnici je povinný vrátiť poplatok, ktorý vybral v plnej výške ak úkon
nevykonal bez zavinenia poplatníka.
2.) Poplatok podľa čl. IV. ods. 1 OcÚ v Oščadnici vráti najneskôr do 30 dní odo dňa keď
zistil, že poplatok má vrátiť.
3.) Ak sa úkon nevykonal zo zavinenia poplatníka, OcÚ v Oščadnici poplatok nevráti.
4.) Nárok na vrátenie poplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho
roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.
V.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.) Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahuje postup podľa zák. č. 145/1995 Z.z.
v znení neskorších zmien a doplnkov.
2.) Výnos poplatkov je príjmom rozpočtu obce.
3.) Ak toto nariadenie neobsahuje podrobnejšiu úpravu, použije sa primerane zák. č.
145/1995 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
4.) Zmeny a doplnky tohto VZN č. 21/2008 schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici.
5.) VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Oščadnici č. 21/2008 zo
dňa 12.12.2008 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

V Oščadnici, dňa 12.12.2008

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc.
starosta obce

Príloha č. 1
Sadzobník správnych poplatkov
1.) Vydanie rybárskeho lístka alebo predĺženie jeho platnosti:
a.) štátny občan SR a cudzinec, ktorý má na území SR trvalý pobyt
jednoročný rybársky lístok
€ 6,64
trojročný rybársky lístok
€ 16,60
pre osoby mladšie ako 15 rokov
€ 0,33
b.) cudzinec – ročný rybársky lístok
€ 99,58
cudzinec – 1 mesiac RL
€ 33,19
cudzinec – 1 týždeň RL
€ 16,60

(200,- Sk)
(500,- Sk)
(10,- Sk)
(3000,- Sk)
(1000,- Sk)
(500,- Sk)

2.) Povolenie pre fyzickú osobu:
a.) na rozkopávku chodníka, parkoviska, obratiska, pomocného cest. pozemku na dobu
3 dní
€ 9,96 (300,- Sk)
b.) DETTO nad 3 dni
€ 16,60 (500,- Sk)
c.) na rozkopávku MK na dobu 3 dni bez potreby čiastočnej alebo úplnej uzávierky
€ 9,96 (300,- Sk)
d.) DETTO nad 3 dni
€ 19,92 (600,- Sk)
e.) pri potrebe riešiť čiastočnú uzávierku sa k sadzbám uvedených pod bodom b.)c.)d.)
pripočítava
€ 3,32 (100,- Sk)
a pre úplnú uzávierku
€ 6,64
(200,- Sk)
Povolenie pre právnickú osobu:
- podľa bodu a.)
- podľa bodu b.)
- podľa bodu c.)
- podľa bodu d.)
- pri potrebe riešiť čiastočnú uzávierku sa zvyšuje sadzba o
- pri potrebe riešiť trvalú uzávierku sa zvyšuje sadzba o

€ 33,19
€ 39,98
€ 46,47
€ 53,11
€ 16,60
€ 33,19

(1000,- Sk)
(1200,- Sk)
(1400,- Sk)
(1600,- Sk)
(500,- Sk)
(1000,- Sk)

Správny orgán môže poplatok znížiť, resp. odpustiť ak je vykonaný vo verejnom záujme
(budovanie obecnej infraštruktúry). Oprava havárie na inžinierskych sieťach uložených v MK
sa nespoplatňuje.
3.) Povolenie uzávierky v prípade obchádzky
€ 66,39 (2000,- Sk)
(podľa položky 83.)
4.) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
(podľa položky 84.)
€ 33,19 (1000,- Sk)
5.) Povolenie za zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti
(podľa položky 85.)
€ 16,60 (500,- Sk)
6.) Vydanie povolenia na prevádzkovanie výherných prístrojov za každý výherný
prístroj
€ 1493,73 (45000,- Sk)
Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných
podobných hier podľa zák. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a iných podobných
hrách v znení neskorších predpisov
€ 33,19 (1000,- Sk)
(podľa položky 140.)

7.) Poplatok za vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do
evidencie (podľa položky 142.)
€ 6,64 (200,- Sk)
Poplatok za zmenu priezviska alebo trvalého bydliska v osvedčení o zápise
samostatne hospodáriaceho roľníka
€ 1,66 (50,- Sk)
8.) Vyhľadávanie spisov v archíve

€ 3,50

(100,- Sk)

9.) Poplatky za vysielanie reklamy na obecnom informačnom kanáli:
- Spracovanie reklamy kompletné (s napísaním textov a vyhotovením dig. fot.)
€ 17,00 (512,14,- Sk)
- Spracovanie reklamy z digitálnych podkladov žiadateľa (WORD, EXCEL, Pdf)
€ 7,00 (210,88,- Sk)
- Zmeny a úpravy v reklame už vysielanej
€ 2,00
(60,25 Sk)
- Vysielanie reklamy – dlhodobé nad 4 mesiace ( 1 x za cyklus)
a.) 1 rok
€ 40,00 (1205,04 Sk)
b.) 1 mesiac
€ 3,50 (105,44 Sk)
- Vysielanie reklamy – krátkodobé do 4 mesiacov (v oznamoch 1 x za cyklus)
a.) 1 týždeň
€ 3,50 (105,44 Sk)
b.) Vysielanie pre jubilantov
€ 1,50
(45,19,- Sk)
10.)
11.)
12.)
-

Vydanie Oznámenia o vydaní súpisného čísla stavbe
Vydanie Potvrdenia o veku stavby
Vydanie Povolenia vjazdu na miestnu komunikáciu
osobné automobily
nákladné automobily

13.) Vyhotovovanie fotokópií (max. 10 kópií)
a.) Formát A4 – jednostranne
– obojstranne
b.) Formát A3 – jednostranne
– obojstranne

€ 3,50
€ 3,50

€ 5,00 (150,63 Sk)
€ 10,00 (301,26,- Sk)
€ 0,10
€ 0,20
€ 0,20
€ 0,30

14.) Poplatok za hrobové miesto
€ 3,00
- poplatok za použitie chladiaceho zariadenia v dome smútku
(za každý začatý deň)
€ 5,00
15.)
a.)
b.)
-

Poplatky v Obecnej knižnici
Zápisné:
dieťa do 10 rokov
dieťa od 10 – 15 rokov
študenti, dôchodcovia
dospelí
Pokuty:
1. upomienka
2. upomienka
3. upomienka
4. upomienka
5. upomienka

(105,44 Sk)
(105,44 Sk)

(3,01 Sk)
(6,03 Sk)
(6,03 Sk)
(9,04 Sk)
(90,38 Sk)
(150,63 Sk)

€ 0,20 (6,03 Sk)
€ 0,30 (9,04 Sk)
€ 1,00 (30,13 Sk)
€ 2,00 (60,25 Sk)
€ 0,20
€ 0,30
€ 1,00
€ 1,50
€ 2,00

(6,03 Sk)
(9,04 Sk)
(30,13 Sk)
(45,19 Sk)
(60,25 Sk)

16.) Poplatok za sprístupnenie informácií v zmysle zák. 211/2000 € 10,00 (301,26 Sk)
(na elektronickom nosiči)

