SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
(výber z položiek sadzobníka, ktoré obsahujú úkony a konania.
u ktoré poplatky vyberá obec)

podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov
od 1. 10. 2012

I. ČASŤ – VŠEOBECNÁ SPRÁVA
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.............................................1, 50 €
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 ..................................................................................1, 50 €

Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové
strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

Položka 3
1. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ..................... 1,50 €

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.
Splnomocnenie
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100%, ak úkon požaduje
zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej
miestnosti.

Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie
písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) ............................. 5 €

Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných
predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania........................................ 16, 50 €

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 62/ stavebné povolenia/,
160 a 161/životné prostredie/.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré
vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie
účastníka konania.

Položka 15
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné
účely ako na bývanie
1. fyzická osoba ..........................................................................................
9, 50 €
2. právnická osoba ...................................................................................... 165, 50 €

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb,
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú
sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným
zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účelu dosiahnutia zisku,, osvetové
strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

III. ČASŤ – PODOHOSPODÁRSTVO
Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka

a/týždenný .........................................................................................
b/ mesačný .........................................................................................
c/ ročný .............................................................................................
d/ trojročný .......................................................................................

1,50 €
3,00 €
7,00 €
17,00 €

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých
škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným
riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva,
odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej
pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári

a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia
o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej
republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej
rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do 15 rokov.

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 fyzické osoby ............................................................................................. 6,50 €
2. pre právnické osoby ....................................................................................... 100,00 €
b) Návrh na predlženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby ..................... 20,00 €
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené poskytovatelia sociálnych služieb,
ktorý neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk, za podmienok ustanovených
osobitným zákonom, osvetové strediská, hvezdárne, planetária, knižnice, múzeá, galérie
divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo VÚC, a profesionálne hudobné inštitúcie,
ktorých zriaďovateľom je štát alebo VÚC.
Poznámka
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním
a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov,
vyberie sa podľa písmena a) súhrny poplatok za všetky samostatné objekty uvedené
v územnom rozhodnutí okrem prípojok.
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie
a) na stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej
dokumentácie do 600 m 3
vrátane
.......................................................................................... 33,00 €
a za každých ďalších začatých 100 m 3 obostavaného priestoru ......... 20,00 €
b) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
1. rodinný dom ................................................................................... 100,00 €
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami .................................
30,00 €

Oslobodenie
1.Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na
bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ZŤP alebo preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutí so sprievodcom.
2.Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa
súhrny poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení
okrem prípojok..
2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa
posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne
vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle
ustanovení – 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Položka 60 a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre PO ............ 100,00 €
b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre PO ................................................ 30,00 €
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác,
Ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení …………………..10,00 €

Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez
stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočne povolenie zmeny stavby
...................................................................... trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60
Položka 62
a) žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním,
30,00 €
o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60 ................................
2. na odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej odstránenie je povolené pre
FO .............................................................................................................
16,50 €
4.terénnych úprav ......................................................................................
16,50 €

Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie
prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Položka 62a
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie
1. Na stavbu RD z obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do
600 m 3 vrátane
pre FO ................................................................................................... 16, 50 €
a za každých ďalších začatých 100 m 3 obostavaného priestoru pre FO a PO 10 €
c)na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
1. Rodinný dom ....................................................................................... 50,00 €
e)na stavbu garáže z jedným alebo dvoma miestami ..................................... 15,00 €

Oslobodenie
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

VIII. ČASŤ – FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ
Položka 140
a) Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:
3.výherné prístroje, za každý výherný prístroj ....................................... 1 500,00 €

Položka 142
a) vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho
roľníka do evidencie .................................................................................... 6, 50 €
b) za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení
o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka ............................................... 1, 50 €

