VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
o správnych poplatkoch
a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom vo Vrbovej nad Váhom

Obecné zastupiteľstvo v obce Vrbová nad Váhom schvaľuje podľa §6 a §11 ods. 4 písm. d), e)
zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien o obecnom zriadení v znení zmien, v súlade so zákonom č.
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákon č. 220/1996 Z.z. o reklame, zákon č. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov v znení zmien a zákon . 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce a neskorších predpisov vydáva pre územie obce Vrbová nad Váhom

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č.3/2018
o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané
Obecným úradom vo Vrbovej nad Váhom od roku 2019

Návrh vyvesené na pripomienkovanie: 27.11.2018.
Návrh zverejnený na internetovej stránke obce: --.
Návrh zvesené z úradnej tabule: 27.11.2018
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VZN zvesené z úradnej tabule: 31.12.2018
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§1
1. Toto nariadenie upravuje a bližšie vymedzuje správne poplatky a poplatky ( úhrady ) za
pracovné úkony, vykonávané Obecným úradom vo Vrbovej nad Váhom.
2. Obec Vrbová nad Váhom je oprávnená vyberať a vymáhať poplatky za úkony vykonávané pri
výkone samosprávy v súlade s § 4 ods. 1 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov.
§2
Predmet poplatkov
Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku
správnych poplatkov.
§3
Poplatník
Poplatníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie,
alebo pre ktorú sa úkon vykonáva, alebo konanie uskutočňuje.
§4
Oslobodenie od poplatkov
Od poplatkov sú oslobodené fyzické a právnické osoby uvedené v § 4 ods. 1, 2 a 3 zák. č. 145/1995
Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien.
§ 4 zák. č. 145/1995:
(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky
10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej
republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon
neustanovuje inak,
c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie
osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je
zaručená vzájomnosť.
(2) Od poplatkov sú okrem osoby uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány
činné v trestnom konaní, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného
predpisu, exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu, Slovenský Červený kríž pri
plnení úloh podľa osobitného predpisu a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na
účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania
pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej
krízy.
(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych
predpisov
a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia
(zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
b) o priestupkoch,

c) o slobodnom prístupe k informáciám.
(4) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej
pohromy.
(5) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo
medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.
§5
Sadzby poplatkov
Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou.
Sadzobník poplatkov tvorí súčasť tohto Všeobecne záväzného nariadenia.
§6
Platenie poplatkov
Poplatky vyberané obcou sa platia v hotovosti do pokladne obce alebo poštovou poukážkou.
§7
Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov
(1) Poplatky určené pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré 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 zaplatený pri
podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho
orgánu na jeho zaplatenie.
(2) Ak poplatky splatné podľa § 7 tohto Všeobecne záväzného nariadenia nebudú zaplatené, správny
orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie
poplatku sa nemožno odvolať.
§8
Vrátenie poplatku
Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán,
ktorý poplatok vybral, môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške
65 % zo zaplateného poplatku.
§9
Poplatky podľa tohto VZN za pracovné úkony, vykonávané obecným úradom
a organizáciami samosprávy obce Vrbová nad Váhom na rok 2019
a/ Sadzobník správnych poplatkov
Položka
Úkon obce
sadzobník
2c
Osvedčenie listiny (fotokópie) za každú aj začatú stranu
3a
Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise za
každý podpis

Suma
v Euro
1,50
1,50

8
15

38

60

60a

62

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte
osoby
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na
bývanie
1. fyzická osoba
2. právnická osoba
Vydanie rybárskeho lístka, alebo predĺženie jeho platnosti štátny občan
SR a cudzinec, ktorý má na území SR povolená trvalý pobyt
- týždenný
- mesačný
- ročný
- trojročný
Žiadosť o stavebné povolenie alebo zmeny dokončených stavieb
(nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú
samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu
2. na stavbu bytového domu
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napr. chaty, rekreačné domy
alebo na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred
dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné
povolenie
1. rodinných domov a stavieb individuálnu rekreáciu
2. bytových domov
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov
alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým
domom a ostatným budovám
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred
dokončením 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
nad 50 000 eur do 10 000 eur vrátane
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1. právnickú osobu
2. fyzickú osobu
b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
1. právnickú osobu
2. fyzickú osobu
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu
2. fyzickú osobu
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným
konaním podľa položky 60
2. na odstránenie stavby ( poplatok sa vyberá za každý objekt ) pre
právnickú osobu
fyzickú osobu

5,00

9,50
165,50
1,50
3,00
7,00
17,00

50,00
200,00

25,00
50,00
35,00
100,00
30,00
50,00
20,00
100,00
200,00
100,00
30,00
50,00
20,00
30,00
10,00
30,00
50,00
20,00

62a

140
142

161

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom
2. bytový dom
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napr. chaty, rekreačné domy
alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané
stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu
2. bytových domov
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov
alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami
2. prípojka na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka
4. na spevnené plochy a parkoviská
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné
kuchyne, bazény, sklady
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým
domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami
2. prípojka na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka
4. na spevnené plochy a parkoviská
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napr. prístrešky, sklady
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb
pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane
a) Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto
hazardných hier:
3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do
evidencie
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise
samostatne hospodáriaceho roľníka
Žiadosť o výrub stromov
fyzická osoba
právnická osoby

35,00
120,00
25,00
50,00
25,00
50,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
20,00
60,00
120,00
1 500,00
6,50
1,50
10,00
100,00

b/ Sadzobník poplatkov za ďalšie pracovné úkony vykonávané obecným úradom Vrbová nad
Váhom
1. Poplatok za kopírovanie
- formát A4 jednostranne ............................................................................................... 0,10
- formát A4 obojstranne ................................................................................................ 0,15
- formát A3 ................................................................................................................... 0,20
2. Tlač fotokópie katastrálnej mapy ................................................................................... 0,30
3. Tlač informácie z PC – ISKN, zisťovanie súčasného, aktuálneho stavu
parciel za každú parcelu ............................................................................................... 0,35
4. Poplatok za miestny rozhlas .......................................................................................... 1,70
5. Poplatok za miestny rozhlas + predaj .......................................................................... 3,50
6. Vyhotovenie odpisu alebo fotokópie výpisu a vydanie potvrdenia o
zaplatení daní, poplatkov, nájmu ................................................................................ 3,00
7. Potvrdenie alebo súhlas na prechodné uzatvorenie predajne alebo prevádzky........... 0,50
8. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení predajnej doby v predajni ............................ 3,00
9. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene predajnej doby ............................................. 0,50
10. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla ........................................ 3,00
11. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zrušenie súp. čísla ................................................. 3,00
12. Vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, 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 zák. č. 563/2009 Z.z. ...... .................................................. 9,50
§ 10
Spoločné a záverečné ustanovenie
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 zák. č. 145/1995 Zb.
v znení neskorších zmien.
4. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom.
5. VZN o správnych poplatkoch schválené dňa 13.12.2018 č. uznesením 3/2018 .
6. Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 01.01.2019.

.........................................
Peter Ilčík
starosta obce

