
 
 

 
VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE  OBCE  č. 05/2014 

 
o podmienkach výrubu a vyberania správnych poplatkov  na území  obce  Pleš  

 
 
 
     Obec Pleš podľa § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
a podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien 
a doplnkov, zákona č. 286/2012 vydáva toto  všeobecne záväzné  nariadenie 
o podmienkach výrubu a vyberania správnych poplatkov.  
 
 

§ 1 
 

Úvodné ustanovenie 
 
     Toto  všeobecne záväzné  nariadenie  upravuje podrobné  podmienky výrubu a vyberania 
správnych poplatkov, ktoré obec vyberá. 
 
 
                                                                        § 2 

Predmet poplatkov 
 
     Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené 
v sadzobníku správnych poplatkov.  
 

§ 3 
Poplatník 

 
 

1/ Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet  na úkon alebo 
konanie, ak tento zákon neustanovuje inak.  
 
2/ Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne. 
 
 
      § 4 

Oslobodenie od poplatkov 
 

 
Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných 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 

 



 
   

 
§ 5 

Sadzby poplatkov 
 
 

 1/ Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku  pevnou  sumou alebo percentuálnou sadzbou zo 
základu poplatku. 
2/ Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.   
 
      § 6 

Platenie poplatkov 
 
1/ Poplatky vyberané obcou sa platia prevodom z účtu v banke, poštovým poukazom na účet 
OcÚ alebo v hotovosti do pokladnice OcÚ. 
 
2/ Poplatky sa platia v eurách. 
 
 
      § 7 

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. 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 samosprávneho orgánu na jeho 
zaplatenie.  
 
      § 8 

Následky nezaplatenia poplatku 
 

     Ak poplatky splatné podľa § 7 tohto VZN nebudú zaplatené, správny orgán /OcÚ/  úkon 
nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku 
sa nemožno odvolať. 
 
      § 9 

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. 
 
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 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 zaokrúhľuje na euro centy nahor. 
 
 
      § 10 

Zánik  práva 
 
     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. 
 
 

Sadzobník správnych poplatkov 
 
 
Položka 3 
Osvedčenie:  
a)  podpisu, za každý podpis                                                                                               1,50 € 
b)  jednej strany fotokópie v slovenskom jazyku, za každú stranu                                     1,50 € 
c)  odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu za každý odtlačok a 
    za každý podpis                                                                                                               5,00 €                   
 
Položka 8 
Vydanie potvrdenia  alebo písomného oznámenia o pobyte osoby                                    5,00 € 
 
Položka 38 
Vydanie rybárskeho lístka 
a) týždenný                                                                                                                         1,50 € 
b) mesačný                                                                                                                          3,00 € 
c) ročný                                                                                                                               7,00 € 
d) trojročný                                                                                                                       17,00 € 
 
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.  
 
Položka 60 
Žiadosť o stavebné povolenie 
a) na stavby na bývanie – na stavbu rodinného domu do 600 m3                                    33,00 € 
    každých ďalších začatých 100 m3                                                                                20,00 €                   
b)  na  zmeny stavieb pred dokončením rodinného domu                                              100,00 € 
 
c/ na stavbu garáže                                                                                                            30,00 € 
d/ ohlásenie drobnej stavby                                                                                               10,00 €   
 
 



 
 
 
 
Položka 62 
Žiadosť o povolenie 
a) na odstránenie stavby  pre FO                                                                                    16,50 €                                                                
b) na odstránenie stavby  pre PO                                                                                   200,00 € 
 
 
Položka 140 
Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie  hazardných hier: 
a) výherné prístroje, za každý výherný prístroj                                                         1 500,00 € 
 
Položka 142 
a) Vydanie osvedčenia o zápise SHR do evidencie                                                         6,50 € 
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise SHR                     1,50 € 
c) Za zrušenie osvedčenia o zápise SHR                                                                         3,00 € 
      
     Okrem  prípadoch uvedených v tomto  VZN obce Pleš -  pri vyberaní správnych 
poplatkov sa postupuje podľa sadzobníka zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 286/2012). 
 
 
      § 11 

Rozpočtové určenie výnosu poplatkov 
 
 
     Poplatky sú príjmom obce. 
 
 

SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 

     Na  tomto   všeobecne záväznom   nariadení   obce Pleš č. 05/2014 sa uznieslo obecné 
zastupiteľstvo v Pleši, dňa 15.12.2014, uznesením č. 7/2014.  
 
 
 
Vyvesené:   16.12.2014 
Zvesené:      31.12.2014  
 
 
 
v Pleši, dňa 15. 12. 2014 
 
 
 
        Starostka obce 
        Dorota Molnárová 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


