Smernica obce Suchohrad

č. 1/2014
Sadzobník poplatkov za úkony vykonávané na Obecnom úrade v Suchohrade
Obecné zastupiteľstvo v Suchohrade podľa § 3 ods. 1 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a
podľa zák. č. 145/1995 Z.z. a zákona č. 583/2003 Z.z. o správnych poplatkoch vydáva túto
smernicu:
Článok 1
1. Táto smernica upravuje poplatky za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v

Suchohrade.
2. Poplatníkom je právnická, alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon, alebo

v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný.
3. Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou poukážkou, alebo v

hotovosti.
4. Poplatky sa platia bez vyrubenia, 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 rozhodnutí, resp. v potvrdení uvedie údaj o zaplatení a o sume poplatku.
Článok 2
Sadzobník poplatkov
1. 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 s
výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí za každú
začatú stranu
1,50 €



Položka 2/b:
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s
výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí
5€



Položka 2/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 €



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


Položka 82:
Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií
99,50 € .
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Položka 140/a:
Udelenie licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov, za každý výherný prístroj
1.493,50 €
(331,50).




Položka 142/a:
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie
6,50 €

Položka 142/b:
Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne
hospodáriaceho roľníka
1,50 €

2. POPLATKY ZA ÚKONY NA OBECNOM ÚRADE

Prepožičanie miestností v kultúrnom dome
 malá sála:
a) svadba, súkromná oslava 15, € + energie
b) kar
3,30 € + energie
c) reklamná prezentácia
20, € + energie
1.

 veľká sála:
a) súkromný účel (občan obce)
b) súkromný účel (ostatní)
c) zábava – nezisková organizácia v obci
d) zábava  súkromné osoby
e) reklamná prezentácia, predaj a pod.
f) kar


30, € + energie
60, € + energie
energie
60, € + energie
60, € + energie
10, € + energie

kuchynka:
a) občan obce na súkromné účely
b) ostatní

10, €
15, €

2.

Záloha za prepožičanie kultúrneho domu

3.

Poplatok za upratovanie (pokuta)
30, €
(o udelení rozhoduje poverený správca, starosta, v sporných prípadoch OZ)

4.

Prepožičanie inventára mimo priestory KD
a) stolička drevená
0,40 € /1 ks
b) stôl
0,70 € /1 ks
c) obrus biely
0,70 € /1 ks
d) obrus slávnostný
0,85 € /1 ks
e) riad
0,03 € /1 ks

5.

Zakúpenie vriec na odpad podľa počtu – minimálny počet:
020 ľudí .......... 1 vrece ............ 2,30 €
2050 ľudí ......... 2 vrecia........... 4,60 €
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do 165, €

50100 ľudí ........4 vrecia ........... 9,20 €
100 a viac ...........5 vriec ............ 11,50 €









6. Ostatné poplatky
Používanie faxu OcÚ
0,70 €
Prepožičanie rebríka za každých aj začatých 24 hod.
1,50 € /1 deň
Tlačenie cez pc
0,10 € /1 strana
Dohľadanie informácie o pozemkoch, identifikácia parcely na mape okrem orgánov štátnej správy
a úkonov vo verejnom záujme
3, €/parcela
Poplatok za náklady spojené so zaslaním upomienky 2, €
Poplatok za podanie správy, okrem orgánov štátnej správy a úkonov vo verejnom záujme
3, €
Poplatok za jedno hrobové miesto
1,70 €
Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný
1,50 €
b) mesačný
3€
c) ročný
7, €
d) trojročný
17, €

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 Poplatky za pohrebné služby:
prepožičanie obradnej miestnosti
Služby a práce spojené s pohrebom
Vykopanie hrobu v dĺžke nad 120 a hĺbke 180 cm
Úprava rakvy do hrobu, zhutnenie výkopu a formovanie hrobu
Upratovanie v dome smútku
Chladiarenské zariadenie





3. POPLATKY V STAVEBNOM KONANÍ
Položka 59:
a) Rozhodnutie o umiestnení stavby:
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
Rozhodnutie o využití územia
Rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia

3,32 €
2,66 €
43,80 €
3,32 €
3,32 €
1,66 € /deň

Fyzické osoby 40, €
Právnické osoby 100, €
b) Predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20, €
Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno
rozhodnutie.
Položka 60:
Žiadosť o stavebné povolenie:
a) Stavby na bývanie:
 rodinný dom 50, €
 bytové domy 200, €
b) Stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty)
 do 25 m2
25, €
 nad 25 m2 50, €
c) Stavebné úpravy dokončenej stavby vyžadujúce stavebné povolenie 35, €
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Stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu
rekreáciu (garáže, prípojky, vodné stavby, spevnené plochy, stavby s doplnkovou funkciou
k týmto stavbám) 30, €
e) Stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám 50,
€
f) Zmena dokončených stavieb a zmena stavby pred dokončením 20, €
g) Ostatné stavby s doplnkovou funkciou pre právnickú osobu 50, €
h) Ostatné stavby a zmeny dokončených stavieb:

do 50000, €
100, €

nad 50000, do 100000, vrátane
200, €

nad 100.000, do 500.000, vrátane
400, €

nad 500.000, do 1000.000, vrátane
600, €

nad 1.000.000, do 10.000.000, vrátane 800, €

nad 10.000.000,
1000, €
d)

i)

Dočasné objekty zariadení staveniska 50, €

Položka 60a:
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
 fyzická osoba 30, €
 právnická osoba 100, €
b) ohlásenie jednoduchej stavby
 fyzická osoba 20, €
 právnická osoba 50, €
c) ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác
 fyzická osoba 10, €
 právnická osoba 30, €
d) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 10, €
a)

Položka 61: Dodatočné povolenie stavby: dvojnásobok sadzby určenej v položke 60
Položka 62:
Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania ak nie je spojená so stavebným konaním
2. odstránenia stavby
 fyzická osoba
20, €
 právnická osoba
50, €
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia
 do 15 m2 vrátane
60, €
 od 15 m2 do 40 m2 vrátane 200, €
 nad 40 m2
430, €
4. terénnych úprav
 fyzická osoba
20, €
 právnická osoba
100, €
Položka 62a:
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a)

30, €

na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
 rodinný dom 35, €
 bytový dom 120, €
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b)

na stavby na individuálnu rekreáciu
 do 25 m2 25, €
 nad 25 m2 50, €

c)

na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
 rodinné domy a stavby na individuálnu rekreáciu 25, €
 bytové domy 50, €

d)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na
individuálnu rekreáciu 20, €

e)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám 30,
€

f)

na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) 20, €

na ostatné neuvedené stavby s rozpočtovým nákladom:
do 50000, €
60, €
nad 50000, do 100000, vrátane
120, €
nad 100.000, do 500.000, vrátane
250, €
nad 500.000, do 1000.000, vrátane
400, €
nad 1.000.000, do 10.000.000, vrátane
530, €
nad 10.000.000,
660, €
g)








Ostatné správne poplatky budú spoplatňované podľa zákona č. 583/2003 Z.z.
Na tejto smernici sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Suchohrade uznesením č. 83/2013 zo dňa
30.12.2013.
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01.01.2014.
V Suchohrade, dňa 30.12.2013

Andrea Grujbárová
starostka obce
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