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Obec Smižany vyberá:
I. správne poplatky podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších zmien a doplnkov
II. poplatky za sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a doplnkov
I. SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
Položky sadzobníka správnych poplatkov, ktoré tvoria prílohu citovaného zákona:

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 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 .............................................................................................. 1,50 eura
v cudzom jazyku .................................................................................................. 3 eura
Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmena a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá,
knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
Poznámky
1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej
výzvy.
2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy
manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja

Položka 3
1. Osvedčenie :
a/ podpisu na listine alebo na jej rovnopise za každý podpis
........................... 0,50 eura
b/ odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu za každý odtlačok
a za každý podpis................................................................................................... 3 eura
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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. Od poplatku podľa bodu 1. tejto položky je oslobodené osvedčovanie
podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom
lesných pozemkov vo vlastníctve štátu ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

Položka č. 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby ..........................

3 eura

Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia
sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona § 72
až 88 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady
vynaložených nákladov.

Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný ..........................................................................................................
b) mesačný ..........................................................................................................
c) ročný ..................................................................................................................
d) trojročný ............................................................................................................

1,50 eura
3 eura
6,50 eura
16,50 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 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 pätnásť rokov .

Položka 59
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo
rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení
stavby
a) pre fyzické osoby ..................................................................... .................. ......
6,50 eura
b) pre právnické osoby ............................................................... ........................... 16,50 eura
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby,
ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok
ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové
strediská, hvezdárne, planetária, 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.
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Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu18) ......................................................... ............
33 eur
2. na stavbu bytových domov18) ............................................................. ..........
66 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 .......................................... ............
23 eur
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2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m .......................................... ................ 39,50 eur
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 ..................................................................... .............................. 16,50 eura
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami
........................ ............
23 eur
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred
dokončením ...................................................................................... ................ 16,50 eura
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred
dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 49 790,50 eura vrátane .................................................................... ............
33 eura
nad 49 790,50 eura do 99 581,50 eura vrátane ................................ ................. 49,50 eura
nad 99 581,50 eura do 331 939 eur vrátane ............................................ ..........
66 eur
nad 331 939 eura do 3 319 391,50 eura vrátane .......................................... ....
116 eur
nad 3 319 391,50 eura .......................................................................... ............
199 eur
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné
povolenie ............................................................................................ .............. 16,50 eura
i) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva
samostatné stavebné povolenie .............................................................. ..........
33 eura
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.

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 položke 60

Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie stavebného
povolenia podľa položky 60 ...................................... ................................ 16,50 eura
2. na odstránenie stavby ................................................................... ............... 6,50 eura
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia
za každé jednotlivé zariadenie .............................................................................49,50 eura
4. terénnych úprav ............................................................................. .............. 6,50 eura
5. na odstránenie objektu dopravnej stavby .................................. .................. 16,50 eura
6. terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby .......... .................... 16,50 eura
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ....................................... ....................... 99,50 eura
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia ..................... ....................... 16,50 eura
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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
a) návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom
do 49 790,50 eura vrátane ............................................................... ................ 16,50 eura
nad 49 790,850 eura do 99 581,50 eura vrátane ................................ .............
23 eura
nad 99 581,50 eura do 331 939 eura vrátane ..................................... .............
33 eura
nad 331 939 eura do 3 319 391,50 eur vrátane ................................... .............
66 eura
nad 3 319 391,50 eura ..................................................................... ................. 99,50 eura
b) vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby ..... ........................ 16,50 eura
c) vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby .......... .................
33 eur
Oslobodenie
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií
(rozkopávky) podľa §11 ods. 1 písm. b) až g) vyhlášky Federálneho ministerstva
dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) .......................................................................................................... 99,50 eura
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti
od rozsahu a doby používania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Položka 140
a/ Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:
3.výherné prístroje, za každý výherný prístroj ..................................................... 1 493,50 eura
b/ Oznámenie prevádzkovateľa žrebovacej, vecnej lotérie alebo tomboly ............ 33 eura
c/ Zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania
prevádzkovateľa hazardnej hry pri všetkých hazardných hrách............................
33 eura

Položka 142
a/ Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka
do evidencie ......................................................................................................
6,50 eura
b/ Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise
samostatne hospodáriaceho roľníka ....................................................................... 1,50 eura

Položka 143
a/ Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane,
vydanie rozhodnutia o predlžení lehoty, vydanie rozhodnutia 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 zákona SNR č. 563/2009 Z.z o správe daní (daňový poriadok)
.............................................................................................................................
9,50 eura
b/ Vydanie potvrdenia orgánom finančnej správy podľa zákona
SNR č. 563/2009 Z.z o správe daní (daňový poriadok) ...................................
3 eura
c/ Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ..................
1,50 eura
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Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia
o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv,
ktorými je Slovenská republika viazaná.

Položka 144
c) povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa zákona
SNR č. 563/2009 Z.z o správe daní (daňový poriadok) ........................................16,50 eura
e) udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva podľa zákona
SNR č. 563/2009 Z.z o správe daní (daňový poriadok) ........................................ 9,50 eura
f) žiadosť o prerušenie daňového konania (zákon č. 71/1967 Zb.) ............................ 9,50 eura

Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa zákona
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
1. fyzická osoba .................................................................................. ..................
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet
činnosti súvisí s podanou žiadosťou ..................................................................

6,50 eura
66 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody
a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú
oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak
vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených časti prírody a krajiny v záujme ochrany prírody
a krajiny.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním
stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov

II.
SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV, KTORÉ POVINNÁ OSOBA VYBERÁ ZA
SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ /§ 5 ODS. 1 PÍSM. F) ZÁKONA Č.211/2000 Z.Z.
O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM/:
1. Náklady spojené s vyhotovením kópie (i tlačiarňou) a odoslaním informácie:
- 0,02 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
- 0,03 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
- 0,04 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
- 0,06 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
- sadzba za farebné vyhotovenie sa zvyšuje o 100 %
- za 1 ks CD alebo diskety „3,5“ v cene, za ktorú sa zakúpili
- obálka - formát A4 – 0,07 eura
- formát A5 - A6 s doručenkou – 0,05 eura
- náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb
V čase schválenie tejto internej smernice je minimálny poplatok za sprístupnenie informácie
zaslanej poštou formát A5 s doručenkou 1,35 eura.
2. Informácie zasielané e-mailom alebo faxom sú poskytované bezplatne.
3. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním
informácie sumárne neprekročia 0,33 eura.
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4. Žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie
poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním
informácie sumárne prekročia sumu 0,33 eura.
5. Žiadateľovi, ktorý opakovane v rozsahu posledných 36 mesiacov predloží žiadosť
o sprístupnenie informácií s rovnakým obsahom, resp. minimálne rozšírenou žiadosťou, obec
môže vyúčtovať všetky náklady, ktoré neboli vyúčtované žiadateľovi.
6. Pri podaní žiadosti o sprístupnenie informácie žiadateľ uhradí podľa tohto sadzobníka
predpokladané náklady, ktoré obci vzniknú. Ak tak neurobí, obec pri poskytnutí informácie na
základe predloženej žiadosti vyúčtuje súčasne žiadateľovi náklady s poskytnutím informácie, ak
tieto presahujú sumu 0,33 eura.
7. Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky Ministerstva financií
SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:
1. poštovou poukážkou na účet obce v banke číslo účtu 0101391098/0900, VS 223, KS 0308
2. bezhotovostným prevodom na účet v banke číslo účtu 0101391098/0900, VS 223, KS 0308
3. v hotovosti do pokladne.

III.
Záverečné ustanovenia
1. Tento predpis je súčasťou vnútorného kontrolného systému organizácie a podlieha
aktualizácii podľa potrieb a zmien kompetencií a zodpovedností.
2. Ustanoveniami tohto predpisu sú povinní riadiť sa všetci zamestnanci organizácie.
V Smižanoch dňa 31. 1. 2012
Schválil:

Ing. Michal Kotrady
starosta obce
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