Obec Zákopčie na základe zákona NR SR č.145/1995 Z.z.v znení neskorších
predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zákopčie o správnych poplatkoch
a úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom Zákopčie
§1
Úvodné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie / ďalej len VZN/ upravuje správne poplatky, ktoré
vyberá obec Zákopčie.
§2
Predmet poplatkov
Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené
v sadzobníku správnych poplatkov. Sadzobník tvorí prílohu, ktorá je súčasťou tohto VZN.
§3
Poplatník
1. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo
konanie, ak toto VZN nestanovuje inak
2. Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.
§4
Oslobodenie od poplatkov
1.Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby.
- štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie /výnimka pol.10,11/
- Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene SR
/výnimka pol. 10,11/
- diplomatickí zástupcovia poverení v SR, konzuli z povolania
2. Od poplatkov sú oslobodené aj súdy, notári pri výkone činnosti súdneho komisára
a exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu a SČK pri plnení úloh podľa
osobitného predpisu
3. Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných
právnych predpisov
- o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia,
štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci
- o priestupkoch
- o slobodnom prístupe k informáciám
4. Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku
živelnej pohromy
§6
Sadzby poplatkov
1. Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou
2. Ak je sadzba určená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni
§7
Platenie poplatkov
1. Poplatky vyberané obcou sa platia prevodom z účtu v banke, poštovým poukazom
na účet obce alebo v hotovosti do pokladnice obce
2. Poplatky sa platia v eurách
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§8
Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov
1.Poplatky určené v sadzobníku 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 poplatok nebol zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa
doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
§9
Následky nezaplatenia poplatku
Ak poplatky splatné podľa §8 tohto zákona nebudú zaplatené, obec úkon nevykoná
a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa
nemožno odvolať.
§ 10
Vrátenie poplatku
1. Správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti ho v plnej výške, ak sa nemohol
vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka alebo ak bol poplatok
zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách
sadzobníka nie je ustanovené inak.
2. Správny orgán , ktorý poplatok vybral, vráti sumu , o ktorú poplatník zaplatil viac,
než bol povinný /ďalej len „preplatok“/.
3. Poplatok podľa odseku 1 a preplatok podľa odseku 2 vráti správny orgán najneskôr
do 30 dní odo dňa, keď zistil, že sa má poplatok alebo preplatok vrátiť.
4. 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. Poplatok, ktorý sa
má vrátiť sa zaokruhľuje na eurocenty nahor.
5. Rozhodnutie o vrátení poplatku musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti
6. Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku (preplatku) sa nemožno odvolať. Rozhodnutie
nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.
7. Poplatok alebo preplatok sa nevráti, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 1,65
eura. To sa nevzťahuje na vrátenie poplatku podľa ods. 1
9. Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca
kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.
§ 11
Doručovanie
Správny orgán doručuje písomnosti poštou do vlastných rúk, ak adresát písomnosť
neprevezme osobne, inak o doručovaní platia ustanovenia osobitného predpisu.
§12
Lehoty
1. Lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti rozhodujúcej
pre jej začiatok. Polovicou mesiaca sa rozumie pätnásť dní.
2. Lehota je zachovaná, ak sa poplatok zaplatí v hotovosti v posledný deň lehoty na
pošte, v banke alebo do pokladnice OÚ.
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§13
Zánik práva
1. Právo správneho orgánu vybrať poplatok zanikne uplynutím troch rokov od konca
kalendárneho roka, v ktorom sa vykonali úkony alebo uskutočnilo konanie alebo v ktorom
nastali iné skutočnosti rozhodujúce pre vybratie poplatku.
2. Právo správneho orgánu vybrať rozdiel medzi zaplateným poplatkom a poplatkom
určeným v sadzobníku zanikne po uplynutí troch rokoch od konca kalendárneho roka,
v ktorom bol pôvodný poplatok zaplatený.
3. Právo obce vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne po uplynutí troch rokov od
konca kalendárneho roka, v ktorom bol pôvodný poplatok alebo doplatok splatný.
4. Ak obec vykoná úkon na vybratie poplatku alebo doplatku alebo ak obec vykoná
úkon na vymáhanie poplatku alebo doplatku a ak o tom upovedomí poplatníka, začína plynúť
nová trojročná lehota od konca kalendárneho roka, v ktorom sa takýto úkon vykonal.
5. Právo obce vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne najneskôr uplynutím
desiatich rokov od začiatku lehoty podľa odseku 1.
§14
Vymáhanie poplatkov
Poplatok, ktorý nie je príjmom štátneho rozpočtu SR vymáha obec, ktorého je
príjmom
§ 15
Kontrola poplatkov
Kontrolu platenia poplatkov zabezpečuje miestne príslušný daňový úrad. Nedostatky
zistené kontrolou je obec povinná v určenej lehote odstrániť.
§ 15a
Evidencia poplatkov
Správne orgány sú povinné viesť evidenciu o vykonaných spoplatňovaných úkonoch
a konaniach, o príslušných sumách vybraných poplatkov za tieto úkony a konania
§ 16
Pokuty
1. Obci, ktorá nedostatky zistené kontrolou v určenej lehote neodstráni, uloží daňový
úrad pokutu až do sumy 165,96 eura podľa závažnosti a prípadných následkov takéhoto
konania správneho orgánu. Opakovane možno uložiť pokutu, ak jej uloženie neviedlo
k náprave.
2. Ma konanie vo veci uloženia pokuty sa vzťahuje osobitný predpis.
3. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu SR
§ 17
Spoločné a záverečné ustanovenia
Poplatky sú príjmom rozpočtu obce .
§ 19f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.januára 2009
3. Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009
v období duálneho hotovostného peňažného obehu sa poplatok platí, s výnimkou uvedenou
v odseku 4, v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného
podľa osobitného predpisu alebo v slovenských korunách. Po uplynutí obdobia duálneho
hotovostného peňažného obehu sa poplatok platí v sume poplatku prepočítaného konverzným
kurzom na eurá zaokrúhleného podľa osobitného predpisu.
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5. Poplatok, ktorý sa vybral v slovenských korunách a má sa vrátiť po 1.januári 2009, sa
po 1. januári 2009 vráti, prípadne sa vráti jeho pomerná časť v sume, ktorá zodpovedá
poplatku alebo jeho pomernej časti zaplatenej v slovenských korunách, prepočítanej
konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlenej na eurocenty nahor.
§ 21
Účinnosť
Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Zákopčie o správnych poplatkoch sa
uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zákopčí dňa 16.12.2008 pod číslom 8/2008 B – 26 a nadobudne účinnosť 1. januára 2009
Vyvesené: 16.12.2008
Zvesené:

Ing. František Hažík
starosta obce
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Sadzobník správnych poplatkov
k VZN Obce Zákopčie
I. Č A S Ť
Všeobecná správa
Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacie konania
na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
a) fyzická osoba
16,5 eura
b) právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie
165,5 eura
Poznámka
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak
sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho vyhovelo v plnom rozsahu
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, manželstiev a úmrtí , za každú
aj začatú stranu
1,5 eura
b) 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
1,5 eura
v cudzom jazyku
3 eura
c) vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave
zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike
9,5 eura
Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a), b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne,
planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
Poznámky
1. Poplatok podľa písm. a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej
alebo písomnej výzvy
2. Poplatok podľa písm. a) sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy
narodení, manželstiev a úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti
Položka 3
1.Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis
0,5 eura
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis 3 eura
c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín
( apostilla)
6,5 eura
2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra
trestov
1,5 eura
Oslobodenie
Od poplatku podľa písm. a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách
potrebných na vykonanie zák. 255/1946 Zb. Od poplatku podľa písm. a) tejto položky je
oslobodené osvedčenie podpisu na kúpno – predajných zmluvách medzi vlastníkmi a SPF
alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním
o pozemkových úpravách
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Splnomocnenie
Obecný úrad podľa písm. a) tejto položky zvyšuje poplatok ak úkon vyžaduje zvýšenú
náročnosť alebo urýchlené vybavenie alebo bude vybavovaný mimo úradnej miestnosti
1,5 eura
Položka 4
Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo
fondoch štátnych archívoch, ak ide o
a) školské vysvedčenia, doklady o vzdelaní, zamestnaní
3 eura
b) matriky
3 eura
c) protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu
vybavenia
3 eura
d) výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo národnosti alebo o štátnom občianstve
4,5 eura
e) osvedčenie odpisu ( fotokópie) dokumentov v písmenách a) až c) za každú stranu
v slovenskom jazyku
1,5 eura
v cudzom jazyku
3 eura
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené štátne organizácie lesného hospodárstva
Poznámka
Poplatky podľa písm. c) sa vyberajú po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej
výzvy
Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného
oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte
3 eura
Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty ( inkasné
strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne
služby bez úhrady vynaložených nákladov
Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu
účastníka konania – sťažnosti, spory
16,5 eura
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 zák.
SNR č.511/92 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 inej položky
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
fyzické osoby
právnické osoby

9,5 eura
165,5 eura
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Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb,
právnické a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov
podľa osobitného zákona, národné metodické centrá, osvetové strediská, hvezdárne,
planetária, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá
II. Č A S Ť
Vnútorná správa
Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

1,5 eura

Položka 18
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi
štátnymi občanmi Slovenskej republiky
16,5 eura
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi
občanmi Slovenskej republiky
16,5 eura
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby
16,5 eura
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti
66 eur
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi
štátnymi občanmi Slov. republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami
33 eur
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slov. republiky a cudzincom 66 eur
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami
165,5 eura
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slov. republiky
trvalý pobyt
199 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov
2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa
manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.
Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, ktorý pripravil
podklady na uzavretie manželstva
3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f)
alebo g) tejto položky sa nevyberie
4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil
podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad)
5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa
manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky
Položka 19
Zmena
a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska
b) priezviska maloletých detí
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch

3 eura
33 eur
99,5 eura
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Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa §7
ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
( prijatie predchádzajúceho priezviska po rozvode)
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska
v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike
Poznámky
1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie
jeden poplatok
2. Podľa písm. a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na
spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou,
ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí
3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden
poplatok
4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
III.Č A S Ť
Pôdohospodárstvo
Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný
b) mesačný
c) ročný
d) trojročný

1,5 eura
3 eura
6,5 eura
16,5 eura

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 Slov. 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 so SR na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta SR, NR SR a vlády SR
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.
V. Č A S Ť
Stavebná správa
Položka 59
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo
rozhodnutí o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
a) pre fyzické osoby
6,5 eura
b) pre právnické osoby
16,5 eura
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické
a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo
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alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným predpisom a nevykonávajú
sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá,
knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok,
a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok
Poznámka
Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva
sa jedno rozhodnutie.
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu
33 eur
2. na stavbu bytových domov
66 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske
chaty)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2
23 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2
39,5 eura
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny
týchto stavieb pred dokončením
23 eur
d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na
podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú
rozvodnú sieť
16,5 eura
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami
23 eur
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písm. d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred
dokončením
16,5 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb
pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 1,5 mil. Sk vrátane
33 eur
nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane
49,5 eura
nad 3 mil. Sk so 10 mil. Sk vrátane
66 eur
nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane
116 eur
nad 100 mil. Sk
199 eur
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné
povolenie
16,5 eura
i) na stavby dočasných objektov dopravných stavieb, ak sa vydáva samostatné stavebné
povolenie
33 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S
a preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59
Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa iba
jeden poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených
v stavebnom povolení
2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení 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 v pôsobnosti SR
v zmysle ustanovení zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon)
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Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom o dodatočné povolenie stavby
.....dvojnásobok sadzby určenej v položke 60
Položka 62
1. Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným
konaním o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60
16,5 eura
na odstránenie stavby
6,5 eura
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé
zariadenie
49,5 eura
4. terénnych úprav
6,5 eura
5. na odstránenie objektu dopravnej stavby
16,5 eura
6. terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby
16,5 eura
a) návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti
99,5 eura
b) žiadosť na zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia
16,5 eura
Oslobod enie
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
a) návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom
do 1,5 mil. Sk vrátane
16,5 eura
nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane
23 eur
nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane
33 eur
nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane
66 eur
nad 100 mil. Sk
99,5 eura
b) vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby
16,5 eura
c) vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby
33 eur
Oslobodenie
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59
VI. ČASŤ
Doprava
Položka 80
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu
nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej
vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným
predpisom (ďalej len „nadmerná alebo nadrozmerná preprava“), dopravca zaplatí
a) za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer
1. nadrozmerná preprava
1.1. pri prekročení prípustnej šírky vrátane nákladu (vyjadrenie v cm) je
do 300,0
16,5 eura
od 300,1 do 350,0
26,5 eura
od 350,1 do 400,0
33 eur
od 400,1 do 500,0
66 eur
a za každých ďalších aj začatých 10 cm
16,5 eura
1.2.pri prekročení prípustnej výšky vrátane nákladu (vyjadrené v cm)
do 400
16,5 eura
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od 400,1 do450
33 eur
od 450,1 do 500,0
99,5 eura
a za každých ďalších aj začatých 10 cm
16,5 eura
1.3.pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky vrátane nákladu, ak celková dĺžka
jednotlivého vozidla alebo jazdnej súpravy ( vyjadrené v m) je
do 12 ,0
16,5 eura
od 12,1 do 22,0
99,5 eura
nad 22,1
165,5 eura
a za každých ďalších aj začatých 5,0 m
49,5 eura
2.nadmerná preprava
2.1 pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti, ak celková hmotnosť vrátane
nákladu ( vyjadrené v t) je
do 20,0
99,5 eura
od 20,1 do 30,0
165,5 eura
od 30,1 do 50,0
265,5 eura
a za každých ďalších aj začatých 10t
66 eur
2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu (nápravové zaťaženie) bez
rozdielu o akú nápravu ide, ak preťaženie ( vyjadrené v %) je
od 3,01 do 5,0
82,5 eura
od 5,01 do 10,0
132,5 eura
od 10,01 do 15,0
232 eur
od 15,01 do 20,00
331,5 eura
a za každých ďalších aj začatých 5%
165,5 eura
b) za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky
1. nadrozmerná preprava
165,5 eura
2. ostatné prípady
331,5 eura
c) za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej
osi alebo na podvozku
1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť
stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača
1.1.
neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m alebo výšku 4,5 m a nie sú prekročené
prípustné hmotnosti na nápravu
99,50 eura
1.2.
prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m alebo výšku 4,5m alebo sú prekročené
hmotnosti na jednu nápravu
199 eur
2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných
trasách na dobu najviac 3 mesiacov
2.1.
pri splnení podmienok podľa bodu 1.1.
497,50 eura
2.2.
pri splnení podmienok podľa bodu 1.2
999,5 eura
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na prepravu poľnohospodárskych
strojov v súvislosti so žatevnými a zberovými prácami.
Splnomocnenie
1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomností
2. Poplatok vyberaný správcom komunikácie za nadrozmernú a nadmernú prepravu na
mieste merania vozidla sa zvýši na dvojnásobok, ak sa už táto preprava čiastočne alebo
celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu
3. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na
trojnásobok, ak dopravca nezaplatil poplatok na mieste merania vozidla
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4. Správny orgán môže pri nadrozmerných alebo nadmerných prepravách
organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci
alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.
Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií podľa § 11 ods.1 písm.
b) až g) vyhlášky FMD č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
99,5 eura
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa
tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán
zvýšiť poplatok až na päťnásobok
Položka 83
e)povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií

66 eur

Položka 84
a) povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu
I.,II. A III. triedy
66 eur
b) povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
33 eur
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť,
prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže
správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.
VIII. ČASŤ
Finančná správa a obchodná činnosť
Položka 140
a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:
1. číselné lotérie
331,5 eura
2. okamžité lotérie
331,5 eura
3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj
1.493,5 eura
4. stávkové hry okrem kurzových stávok
331,5 eura
5. žrebové peňažné lotérie alebo žrebové peňažno-vecné lotérie
331,5 eura
b) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie alebo tomboly
33 eur
c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry
pri všetkých hazardných hrách
33 eur
Položka 142
a) vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,5 eura
b) za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne
hospodáriaceho roľníka
1,5 eura
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Úhrady za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom Zákopčie
ktoré nie sú spoplatňované v zmysle iných zákonov
-

Vyhotovenie kópii z vlastných materiálov, resp. materiálov obecného úradu, vrátane
vytlačených informácií z PC - jedna strana A4
0,1 eura
vyhotovenie kópii z máp OÚ jedna strana A3
0,2 eura
pohľadnica obce
0,1 eura
kniha „Zabudnutý klenot Kysúc Zákopčie“
8,3 eura
maľovaná mapa regiónu Kysuce
1 euro
vyhlásenie v MR – jednorázové vyhlásenie - občania
1,7 eura
právnické a fyzické osoby
6,7 eura
od tohto poplatku sú oslobodené – vyhlásenia pre Policajný zbor SR, spoločenské organizácie obce, blahoželania jubilantom k okrúhlym životným jubileám nad 60 rokov,
ohlásenia týkajúce sa havárií, živelných pohrôm, oznámenia o konaní pohrebov
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Úhrady za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom Zákopčie
ktoré nie sú spoplatňované v zmysle iných zákonov
-

-

-

-

Vyhotovenie kópii z vlastných materiálov, resp. materiálov obecného úradu,
vrátane vytlačených informácií z PC - jedna strana A4
0,1 eura
vyhotovenie kópii z máp OÚ jedna strana A3
0,2 eura
pohľadnica obce
0,1 eura
kniha „Zabudnutý klenot Kysúc Zákopčie“
8,3 eura
maľovaná mapa regiónu Kysuce
1 euro
vyhlásenie v MR – jednorazové vyhlásenie - občania
1,7 eura
právnické a fyzické osoby
6,7 eura
od tohto poplatku sú oslobodené – vyhlásenia pre Policajný zbor SR,
spoločenské organizácie obce, blahoželania jubilantom k okrúhlym životným
jubileám nad 60 rokov, ohlásenia týkajúce sa havárií, živelných pohrôm,
oznámenia o konaní pohrebov
overenie podpisu
0,5 eura
vydanie matričného dokladu
1,5 eura
overenie listiny – jedna strana
1,5 eura
overenie údajov na Výpis z registra trestov
1,5 eura
kolok na Výpis z registra trestov
3 eura
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Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Zákopčie o správnych
poplatkoch
a úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom Zákopčie
Obec Zákopčie na základe zákona NR SR č.145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov
vydáva
Dodatok č.1 k VZN v tomto znení –
Čl. 1
Predmet dodatku
Sadzobník správnych poplatkov
A) Predmetom zmeny je doplnenie položky 80 v časti VI. Doprava,
bod 2.2. sa dopĺňa
– pri zvoze drevnej hmoty pri prekročení celkovej hmotnosti nad 18 ton je poplatok vo
výške 2 eurá za m3 prevážanej drevnej hmoty pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt
v našej obci a neplatia obci Zákopčie DZN za lesné pozemky. Uvedené sa týka aj spoločenstiev a združení mimo našej obce.
B) Predmetom zmeny je doplnenie poplatkov vyberaných obcou za rôzne úkony
- vydanie všetkých druhov potvrdení, ktoré nie sú uvedené v sadzobníku o správnych
poplatkov vo výške 2 eurá.
Čl. 2
Záverečné ustanovenia dodatku
Dodatok č.1 k VZN o správnych poplatkoch a úhradách za pracovné úkony
vykonávané OÚ Zákopčie bol schválený OZ v Zákopčí dňa 28.8.2009 uznesením
Č. 52/2009 a nadobúda právoplatnosť 16. septembra 2009

Ing. František Hažík
starosta obce
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