Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Hažlín dňa: 22.06.2012
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Hažlín dňa: 13.07.2012
VZN nadobúda účinnosť dňa : 01.08.2012
Obec Hažlín v zmysle § 6 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení jeho noviel
a doplnkov, a zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení jeho noviel a doplnkov
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2012
o poplatkoch za pracovné úkony,
vykonávané Obecným úradom v Hažlíne .
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje poplatky za konania a
pracovné úkony, (ďalej len „poplatky“), ktoré sú v zmysle výkonu samosprávnych funkcií a
výkonu prenesenej štátnej správy vykonávané Obecným úradom v Hažlíne.

§2
Predmet poplatkov
Predmetom poplatkov sú úkony a konania Obecného úradu , ktoré sú uvedené
v sadzobníku poplatkov prislúchajúcemu k zákonu č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení jeho noviel a doplnkov a v sadzobníku poplatkov prislúchajúcemu k tomuto (ďalej len
„sadzobník“) VZN. Sadzobník tvorí prílohu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN .

§3
Poplatník
Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo
konanie, alebo pre ktorú sa úkon vykonáva alebo konanie uskutočňuje, ak tento zákon
neustanovuje inak. Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a
nerozdielne.

§4
Oslobodenie od poplatkov
1. Od poplatkov zmysle zák. č. 145/1995 Z. z.. sú oslobodené tieto právnické a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, štátne fondy a štátne rozpočtové organizácie s výnimkou

poplatkov podľa XVI. časti sadzobníka, tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995.
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene SR
c) diplomatickí zástupcovia, poverení v SR, konzuli z povolania ďalšie osoby, ktoré podľa
medzinárodného práva používajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená
vzájomnosť
2. Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony a konania súvisiace s vykonávaním všeobecne
záväzných právnych predpisov v zmysle osobitných zákonov a úkony a konania vykonané
a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.
3. Od poplatkov sú taktiež oslobodené úkony a konania, o ktorých tak určuje medzinárodné
dohody alebo medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná Slovenská republika resp.
samosprávny orgán.
4. O ďalších výnimkách v zmysle výkonu samosprávnych funkcií podľa zákona č. 369/90 Zb.
rozhoduje starosta obce Hažlín.

§5
Platenie poplatkov a sadzby poplatkov
1. Poplatky vyberané správnym orgánom sú príjmom obce, ktorý úkon alebo konanie
uskutočnil. Platia sa v eurách prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou
poukážkou alebo v hotovosti do pokladne správneho orgánu. Pri platení poplatku
v hotovosti vydá správny orgán poplatníkovi potvrdenie o zaplatení poplatku.
2. Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo
základu poplatku. Ak je sadzba poplatku určená za „konanie“, rozumie sa tým konanie na
jednom stupni.

§6
Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov
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. Poplatky sa platia v eurách.
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 obecného
úradu na zaplatenie poplatku.

§7
Následky nezaplatenia poplatku
Ak poplatky splatné podľa § 7 tohto VZN nebudú zaplatené, Obecný úrad resp. iný
správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania
pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

§8
Vrátenie poplatku
1. Správny orgán vráti poplatok v plnej výške, ak sa úkon nemohol vykonať alebo nemohlo
uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka, alebo ak bol poplatok zaplatený bez toho,
aby bol na to poplatník povinný, alebo vráti sumu o ktorú poplatník zaplatil viac než bol
povinný, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.
2. Ak sa konanie 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 – vrátená čiastka sa potom zaokrúhľuje na celé
eurocenty nadol. Proti takémuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať a rozhodnutie
nadobúda právoplatnosť dňom doručenia. Poplatok alebo preplatok sa nevráti ak suma
neprevyšuje 1,66 EUR (okrem ods. 1).
3. Poplatok správny orgán vráti najneskôr do 30 dní odo dňa, keď zistil, že sa má poplatok
vrátiť.
4. Nárok na vrátenie poplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka,
v ktorom bol poplatok zaplatený.

§9
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa :
1.
Sadzobník cien ( služieb) obce Hažlín za pracovné úkony, vykonávané Obecným
úradom v Hažlíne, ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Hažlíne dňa 01.03.2012
do účinnosti tohto VZN.

§ 10
Účinnosť nariadenia a záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Hažlíne
dňa 11.07.2012 a nadobúda účinnosť dňom 01.08.2012.
2. V prípadoch neuvedených v tomto nariadení sa bude postupovať podľa zák. NR SR č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení jeho zmien a doplnkov.

Ing. František Olah
starosta obce

Príloha k Všeobecne záväznému nariadeniu OBCE HAŽLÍN
o poplatkoch za pracovné úkony, vykonávané Obecným úradom
v Hažlíne.
SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
Podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
l.
Všeobecná správa
Položka l
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na
orgáne štátnej správy, ak tento podáva:
l. fyzická osoba ............................................................................................................. 16,50 EUR
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie ........................... 165,50 EUR
Položka 2
a/ Vyhotovenie odpisu /fotokópie/, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných
záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov ........................................................... 1,50 EUR
b/ Osvedčenie odpisu /fotokópie/, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných
záznamov, registrov listín a zo spisov za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku ...................................................................................................... 1,50 EUR
v cudzom jazyku /na OcÚ len český jazyk/ .................................................................... 3,00 EUR
Položka 3
Osvedčenie
-podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ........................................ 1,00 EUR
-odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis 3,00 EUR
Obecný úrad môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú
náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.
Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby ................................ 3,00 EUR
Položka 15
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
l. fyzická osoba .............................................................................................................. 9,50 EUR
2. právnická osoba .....................................................................................................165,50 EUR

2.
Pôdohospodárstvo
Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
1. týždenný ...................................................................................................................... 1,50 EUR
2. mesačný ...................................................................................................................... 3,00 EUR
3. ročný .......................................................................................................................... 6,50 EUR
4. trojročný ................................................................................................................... 16,50 EUR
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené deti do 15 rokov

3.
Stavebná časť
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie
a/ na stavby na bývanie
l. na stavbu rodinného domu .................................................................................
33,00 EUR
2. na stavbu bytových domov ................................................................................ 66,00 EUR
b/ na stavby na individuálnu rekreáciu /rekreačné a záhradkárske chaty/
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ............................ 23,00 EUR
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ................................ 39,50 EUR
c/ na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny týchto stavieb
pred dokončením ........................................................................ 23,00 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
................................................................................................. 16,50 EUR
e/ na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami ............. 23,00 EUR
f/ na zmeny dokončených stavieb podľa písmena d./a e./ a zmeny týchto stavieb pred dokončením
.................................................................................................. 16,50 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 ....................................................................... 33,00 EUR
nad 1,5 mil.Sk do 3 mil.Sk vrátane ..................................... 49,50 EUR
nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane .................................... 66,00 EUR
nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane ................................ 116,00 EUR
nad 100 mil. Sk ......................................................................,199,00 EUR
h/ na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie
................................................................................................ 16,50 EUR
i/ na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva samostatné
stavebné povolenie ................................................................. 33,00 EUR
Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania
s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP.
Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1.októbri 1976 bez stavebného
povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby
............................................................................ dvojnásobok sadzby určenej v predchádzajúcej položke
Položka 62
a/ Žiadosť o povolenie
l. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie stavebného
povolenia podľa položky 60 .........................................................................................16,50 EUR
2. na odstránenie stavby ............................................................................................ 6,50 EUR
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé
zariadenie........................................................................................................................ 49,50 EUR
4. terénnych úprav ................................................................................................. 6,50 EUR
5. na odstránenie objektu dopravnej stavby.... .................................................... 16,50 EUR
6. terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby.....................................16,50 EUR
b/ Návrh na vyvlastnenie nehnuteľností ...................................................................... 99,50 EUR
c/ Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia ............................................... 16,50 EUR
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom
l. do 1,5 mil. Sk vrátane ........................................................................................................ 16,50 EUR
2. nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane ..................................................................... 23,00 EUR
3. nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane ..................................................................... 33,00 EUR
4. nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane ................................................................. 66,00 EUR
5. nad 100 mil. Sk ...................................................................................................... 99,50 EUR

4.
Doprava
Položka 83
Povolenie uzávierky, príp. obchádzky miestnych komunikácií ................................ 66,00 EUR
Položka 84
Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu ................. 33,00 EUR
5.
Finančná správa a obchodná činnosť
Položka 140
Vydanie povolenia na prevádzkovanie výherných prístrojov,
za každý výherný prístroj ......................................................................................... 1493,50 EUR
Položka 142
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie ....

6,50 EUR

Položka 143
Vydanie rozhodnutia obcou v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa § 4, § 13,
§ 38 ods. 6, § 59 a § 64 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
................................................................................................................................................... 9,50 EUR

6.
Životné prostredie
Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa Zákona č. 543/2002Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín podľa osobitného zákona o ochrane
prírody
a/ fyzická osoba ............................................................................................................ 6,50 EUR
b/ právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet
činnosti súvisí s podanou žiadosťou .......................................................................
66,00 EUR
Položka 161
Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených Zákonom č. 543/2002 o ohrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
a/ fyzická osoba .......................................................................................................... 6,50EUR
b/ právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorého predmet
činnosti súvisí s podanou žiadosťou .......................................................................... 66,00 EUR

Obec Hažlín

Sadzobník cien (služieb) obce Hažlín
Poplatky za pracovné úkony a konania vykonávané na
Obecnom úrade v Hažlíne
(návrh ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka a § 3 ods. 1 zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov)
Položky:

Základné sadzby

1.
2.
A.
B.
-

Vysielanie v obecnom rozhlase jedného oznamu (správy)
Za jeden oznam do 5 minút
3,50 EUR
Za jeden oznam nad 5 minút
4,00 EUR
Za viacero oznamov do 5 minút
4,00 EUR
Za každé opakovanie oznamu do 5 minút
0,60 EUR
Za každé opakovanie oznamu nad 5 minút
1,00 EUR
Prenájom nehnuteľných vecí (pozemky a nebytové priestory) - dlhodobý
Pozemky
V centre obce
17,00 EUR/1 m2 na rok
Ostatné
10,00 EUR/1 m2 na rok
Na podnikateľské účely
30,00 EUR/1 m2 na rok
Nebytové priestory
- V centre obce
17,00 EUR/1 m2 na rok
Na podnikateľské účely
- obchodné, reprezentačné, kancelárske a ďalšie priestory podobných úžitkových vlastnosti
využívaných na podnikateľskú činnosť, herne
17,00 EUR/1 m2 na rok
-výrobné, dielenské, skladové a ďalšie priestory podobných úžitkových vlastnosti a priestory
využívané na poskytovanie služieb obyvateľom: napr. kaderníctvo, holičstvo, pedikúra, manikúra,
kozmetické služby, solárium, sauna, fitnescentrum, a pod.
15,00 EUR/1 m2 na rok
-pohostinstvá a reštaurácie
20,00 EUR/1 m2 na rok
-ostatné provizória schody, chodby, sociálne zariadenie
7,00 EUR/1 m2 na rok
-stánky na verejných priestranstvách
15,00 EUR/1 m2 na rok

3.
-

Prenájom hnuteľných vecí (na účely mimo priestorov kultúrneho domu)
Stolička
0,30 EUR/ks
Stôl
1,00 EUR/ks
Obrus vypraný , misa, naberačka
0,30 EUR/ks
Riad
0,07 EUR/ks

4.
-

Prenájom nehnuteľných vecí
Svadba
Krstiny, promócie, jubileá
Kar

75,00 EUR
20,00 EUR
15,00 EUR

-

Tanečné zábavy
90,00 EUR
Rôzne prezentačné akcie, schôdze, kultúrne podujatia,
politické mítingy
7,00 EUR/hod
Sadzby za prenájom u cudzích občanov sa zvyšujú o 50 %.

5. Poplatky za spotrebu energie
Poplatok sa prepočíta podľa skutočnej spotreby krát aktuálna cena energie
- Poplatok za vodu – paušál
-svadba
7,00 EUR
-krstiny, promócie, jubileá
3,50 EUR

6. Kopírovacie služby

- formát A 4 jednostranne
0,10 EUR
- formát A 4 obojstranne
0,15 EUR
7. Poplatky za prenájom pracovného náradia a strojov
- rebrík
1,70 EUR
-vŕtačka
1,70 EUR
-miešačka
3,50 EUR
-kábel
0,80 EUR
-predlžovacia šnúra
0,80 EUR
-bubnová kosačka
0,03 EUR
-rotačná kosačka
0,07 EUR
8. Poplatok za kosenie cintorína
5,00 EUR
9. Miestne šetrenie (na podnet občanov, sťažnosť a pod.) za každú aj začatú
hodinu, vrátane cesty

3,00 EUR

10. Miestne zisťovanie z podnetu účastníka alebo
je nariadené podľa osobitných predpisov

16,50 EUR

11.Miestne zisťovanie z podnetu účastníka alebo
je nariadené podľa osobitných predpisov
pri zavádzaní opatrovateľskej služby

3,00 EUR

12.Výpis alebo informácia z úradných kníh,
spisov, za každú začatú stranu

2,00 EUR

13.Vyhľadávanie spisov v archíve (za každú
začatú stranu) pre občanov

1,50 EUR

pre podnikateľské subjekty a organizácie

3,00 EUR

14.Vydanie povolenia na usporiadanie kultúrneho,
tanečného, hudobného alebo športového podujatia na základe
ohlasovacej povinnosti

6,50 EUR

15. Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z
o slobodnom prístupe k informáciám

úhrada všetkých priamych
nákladov (nosič, poštovné atď.) za
dodanie informácie v aktuálnych cenách

16. Pridelenie súpisného čísla na budovu

5,00 EUR

17. Žiadosť o predĺženie lehoty na podanie priznania u daní a poplatkov
-

občan

3,00EUR

-

podnikateľský subjekt, právnická osoba

9,50EUR

18. Upozornenie na neplnenie si poplatkovej povinnosti 1. upomienkou

1,50EUR

19. Upozornenie na neplnenie si poplatkovej povinnosti 2. upomienkou

3,00EUR

20. Vyhotovenie odpisu alebo fotokópie výpisu a vydanie potvrdenia o zaplatení daní, poplatkov,
nájmu , o spolunažívaní
-

občan

0,50EUR

-

podnikateľský subjekt, právnická osoba

3,00EUR

Nevzťahuje sa pri vydávaní potvrdenia o účasti na pohrebe. Toto potvrdenie sa vydáva bezplatne.
21.Úkon alebo konanie spojené s vyjadrením súhlasného
záväzného stanoviska k investičnej činnosti, v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších zmien a doplnkov

3,00EUR

22. Úkon alebo konanie spojené s vydaním vyjadrenia alebo záväzného stanoviska:
a) vyjadrenia a potvrdenia

1,50EUR

b) záväzného stanoviska

3,00EUR

c) potvrdenie alebo súhlas na prechodné uzatvorenie
predajne alebo prevádzky
23. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení predajnej doby v predajni

3,00EUR
6,50EUR

24. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene predajnej doby

4,50EUR

25.Žiadosť o vydanie stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti

3,00EUR

26. Žiadosť o súhlas k užívaniu bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
- fyzická osoba
- právnická osoba

9,50EUR
165,50EUR

27. Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho
roľníka do evidencie

6,50EUR

28. Vydanie náhradného osvedčenia samostatne hospodáriacemu
roľníkovi (pri strate, zničení, poškodení ap.)

3,00EUR

29.Vydanie oznámenia o tom, že proti realizácií drobných
stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác nie sú
námietky, ak boli vopred ohlásené. Súčasťou konania
je miestne zisťovanie

16,50EUR

30. Vydanie súhlasu na povolenie stavieb malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia, spojené s miestnym zisťovaním
31. Potvrdenie o poskytovaní/neposkytovaní opatrovateľskej služby

9,50 EUR
1,50EUR

32.Urýchlené vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia
a) do 24 h
príslušná sadzba poplatku sa zvýši o 100 %
b) do 48 h
príslušná sadzba poplatku sa zvýši o 80 %
33. Prepisovanie rukopisov – každá začatá strana
34. Vyhotovenie splnomocnenia, vyhlásenia

1,00 EUR
1,00 EUR

