Obec Mojtín, 020 72 Mojtín 242, IČO 317 543

Smernica starostu obce Mojtín, ktorou sa upravujú
poplatky za služby a úkony
poskytované obcou Mojtín

JANUÁR 2013

1

§1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Táto smernica starostu obce Mojtín upravuje a bližšie vymedzuje poplatky
(úhrady) za pracovné úkony a služby (ďalej iba poplatky) vykonávané obcou
Mojtín.
2. Obec Mojtín je oprávnená vymáhať a vyberať poplatky za úkony a služby
vykonávané pri výkone obecnej samosprávy v súlade s § 4 odst.1 zákona SNR
č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

§2
POPLATNÍK A POPLATKOVÁ POVINNOSŤ
1. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na
alebo v záujme ktorej bol spoplatňovaný úkon
spoplatňovaný úkon,
vykonaný.
2. Ak je poplatníkov
a nerozdielne.

niekoľko,

sú

povinní

zaplatiť

poplatok

spoločne

3. Poplatková povinnosť vzniká podaním podnetu alebo žiadosti na vykonanie
úkonu orgánom samosprávy, pokiaľ toto nariadenie a zákon o správnych
poplatkoch neustanovuje niečo iné.
4. Poplatok sa platí bez vyrubenia a je splatný pri podaní žiadosti pokiaľ platná
úprava neustanovuje inak.
5. Ak poplatok, ktorý je splatný, nebol zaplatený, a to ani v dodatočnej lehote –
15 dní od doručenia výzvy orgánom samosprávy – podanie sa neprerokuje
a úkon sa nevykoná. V prípade, že už bolo podanie, žiadosť vybavená (vydané
povolenia a pod.) orgán samosprávy ho môže zrušiť.
6. Ak sa nemohol úkon vykonať bez zavinenia poplatníka, obec vráti poplatok
v plnej výške najneskôr do 30 dní odo dňa, keď zistila, že sa má poplatok
alebo preplatok vrátiť.
§3
SADZOBNÍK POPLATKOV
Obec Mojtín určuje nasledovný sadzobník poplatkov:
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1.
Cena materiálových nákladov pri poskytovaní informácií alebo pri kopírovaní:
Tlač z tlačiarne - kopírovanie A/4 jednostranne čierno bielo ...................... 0,10 €
Tlač z tlačiarne - kopírovanie A/4 obojstranne čierno bielo ........................ 0,15 €
Tlač z tlačiarne - kopírovanie A/3 jednostranne čierno bielo ....................... 0,12 €
Tlač z tlačiarne - kopírovanie A/3 obojstranne čierno bielo ........................ 0,20 €
Tlač z tlačiarne - kopírovanie A/4 jednostranne farebne.... ......................... 0,60 €
Tlač z tlačiarne - kopírovanie A/4 obojstranne farebne ............................... 1,10 €
2.
Obálka
Obálka
Obálka
Obálka

malá – doručenka (1 ks) ................................................................. 0,12 €
– obyčajná A/6 (1 ks) ..................................................................... 0,05 €
– obyčajná A/5 (1ks) ...................................................................... 0,07 €
– obyčajná A/4 (1 ks) ..................................................................... 0,09 €

3.
CD s obalom (zakúpené obcou) .................................................................. 0,60 €
DVD s obalom (zakúpené obcou) ................................................................ 0,70 €
4.
Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ..................... 1, 50 €
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý
podpis ....................................................................................................... 5,00 €
c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných
verejných
listín
(apostilla)
................................................................................10,00 €
5.
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie
písomného
oznámenia
o
držiteľovi
vozidla
a
jeho
pobyte
(sídle)
.................................................................................................................. 5,00 €
6.
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná
z podnetu účastníka konania .................................................................. 16, 50 €
7.
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
1. fyzická osoba ........................................................................................ 9, 50 €
2. právnická osoba ............................................................................... 165, 50 €
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8.
Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný ............................................................................................... 1, 50 €
b) mesačný ................................................................................................ 3,00 €
c) ročný ..................................................................................................... 7,00 €
d) trojročný .............................................................................................. 17,00 €
9.
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 €
b) pre právnické osoby ........................................................................... 100,00 €
10.
Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby .................... 20 €
11.
Žiadosť o stavebné povolenie
a) stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej
dokumentácie do 600 m3 vrátane ...................................................................... 33 €

a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru ................ 20 €
2. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej
dokumentácie do 3000 m3 vrátane .......................................................................750
€

a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru ........... 250 €
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy
a záhradkárske chaty) s obostavaným priestorom podľa projektovej
dokumentácie
do
200
m3
vrátane
.......................................................................... 23 €
za každých ďalších začatých 50 m3 obostavaného priestoru .................... 20 €
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
- rodinný dom .......................................................................................100 €
- bytový dom ........................................................................................ 750 €
- stavba na individuálnu rekreáciu ....................................................... 100 €
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d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, na prípojky na
existujúcu verejnú rozvodnú sieť ............................................................. 30 €
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami ................................... 30 €
f)

na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb
pred dokončením ......................................................................................... 20 €

g)

na líniové stavby a zmeny týchto stavieb pred dokončením za každých začatých
100 m ............................................................................................................ 10 €

h) ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové
domy a stavby na individuálnu rekreáciu (podzemné objekty, napr. studne,
malé čistiarne odpadových vôd a pod.) pre právnickú osobu
................................................................................................................ 50 €
i)

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny
stavieb pred dokončením s obostavaným priestorom podľa projektovej
dokumentácie do 3000 m3 vrátane .............................................................
1000 €
a za každých ďalších
.............................300 €

j)

začatých

1000

m3

obostavaného

priestoru

na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné
stavebné povolenie ...................................................................................... 50 €

Poznámka
Ak pri zmene stavby pred dokončením nedochádza k zmene rozmerov stavby,
vyberie sa základná sadzba pre daný typ stavby.
Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo príspevok zo Štátneho fondu
rozvoja bývania alebo iná dotácia zo štátneho rozpočtu je poplatok za vydanie
stavebného povolenia 66 eur.
12.
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 č. 11
13.
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a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu
.............................................................................................................. 100 €
b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu ................................ 30 €
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie
vybraných telekomunikačných zariadení ................................................. 10 €
d) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe ............. 30 €

14.
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním
o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60.............................................. 30 €

2. na odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej odstránenie je povolené
pre fyzickú osobu ............................................................................... 16,50 €
pre právnickú osobu ............................................................................. 200 €
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha
do 15 m2 vrátane .................................................................................. 60 €
od 15 m2 do 40 m2 vrátane ................................................................... 200 €
nad 40 m2 ............................................................................................. 430 €
4. terénnych úprav ................................................................................. 16,50 €
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti .................................................... 100 €
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia .................................... 20 €
15.
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na
a) stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej
dokumentácie do 600 m3 vrátane
pre fyzickú osobu ........................................................................... 16,50 €
pre právnickú osobu ........................................................................... 50 €
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a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru pre fyzickú
osobu a právnickú osobu .....................................................................10 €
2. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej
dokumentácie do 3000 m3 vrátane .......................................................
400 €
a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru ...... 100 €
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy
a záhradkárske chaty),
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane ................................. 23 €
2. ak zastavaná plocha je od 25 m2 do 50 m2 vrátane ............................. 33 €
3. ak zastavaná plocha je od 50 m2 do 80 m2 vrátane ............................ 66 €
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu

1. rodinný dom ........................................................................................ 50 €
2. bytový dom ........................................................................................ 400 €
3. stavba na individuálnu rekreáciu ........................................................ 50 €
d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby
slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na
prípojky
na
existujúcu
verejnú
rozvodnú
sieť
......................................................... 15 €
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami .................................... 15 €
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) ................................ 15 €
g) na líniové stavby za každých začatých 100 m ........................................... 10 €
h) ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové

domy a stavby na individuálnu rekreáciu (napr. studne, malé čistiarne
odpadových vôd) pre právnickú osobu ..................................................................
30 €
i)

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb
s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000
m3 vrátane ................................................................................................. 500 €
a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru ........... 150 €
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16.
Vydanie Rozhodnutie o určení súpisného čísla .............................................. 10 €
17.
Oznámenie drobnej stavby .......................................................................... 10 €
18.
Vydanie Potvrdenia
 účastí na pohreb ....................................................................................... 2 €
 ostatné ..................................................................................................... 2 €
19.
Poplatok za relácie jubilantom ........................................................................ 4 €
20.
Poplatok za faxovanie – 1 strana ............................................................... 0,70 €
21.
Poplatok za vybavenie sprievodného listu ........................................................ 1 €
22.
Poplatky za prenájom kultúrneho domu (zábava, diskotéka) pre organizácie a
jednotlivcov:
 letné obdobie (od 1. mája do 30. septembra) ............................................ 65 €
 zimné obdobie (od 1. októbra do 30. apríla) ........................................... 100 €
23.
Poplatky za prenájom kultúrneho domu za účelom realizácie predajných,
prezentačných podujatí, osláv pre organizácie a jednotlivcov:
 letné obdobie (od 1. mája do 30. septembra)
 do 3 hodín ........................................................................................... 20 €
 nad 3 hodiny ....................................................................................... 35 €
 zimné obdobie (od 1. októbra do 30. apríla)
 do 3 hodín ........................................................................................... 35 €
 nad 3 hodiny ....................................................................................... 60 €
24.
Poplatok za prenájom kultúrneho domu s cieľom organizácie smútočnej rozlúčky
(karu):
 kar .......................................................................................................... 20 €
 pranie obrusov ........................................................................................ 15 €
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25.
Poplatky za prenájom Domu smútku ............................................................ 15 €
26.
Vyhlásenie v miestnom rozhlase
 pracovné dni ............................................................................................. 5 €

dni pracovného voľna a pracovného pokoja ............................................... 6 €
27.
Prenájom obecného zariadenia (miešačka, hasičský rebrík, ...) ...................... 12 €
28.
Záloha na práce na cintoríne (obrubníky, hrobky, ...) .................................... 50 €

§4
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Na konanie vo veciach poplatkov za úkony a služby sa vzťahuje zákon NR SR
č. 18/1996 o cenách.

2.

Pokiaľ táto smernica neobsahuje všetky poplatky alebo nároky na
oslobodenie od úhrady poplatkov, ich vyberanie a uplatňovanie sa riadi
v zmysle zákona 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení jeho noviel.

3.

Úhrady poplatkov za úkony a služby sa platia v hotovosti do pokladne
Obecného úradu v Mojtíne a sú príjmom rozpočtu obce.

4.

Táto smernica bola schválená starostkou obce Mojtín 22.1.2013.

5.

Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 22.1.2013.

V Mojtíne, dňa 22.1.2013

....................................................
Bc. Gabrišová Eva
starostka obce
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