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OBEC JABLONOVÉ

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2022
o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné
úkony vykonávané obecným úradom v Jablonovom,
okres Bytča

Zverejnené k pripomienkovaniu: 24.11.2021- 08.12.2021
Schválené OZ Jablonové dňa:09.12.2021 uznesením č. 165 /2021
Zverejnené po schválení dňa: 13.12.2021
Účinnosť nadobúda dňa: 01.01.2022

Obecné zastupiteľstvo v obce Jablonové podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) zák. č. 369/1990
Zb. v znení zmien o obecnom zriadení v znení zmien, v súlade so zák. č. 145/1995 Z.z.
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o správnych poplatkoch v znení zák. č. 220/1996 Z.z. o reklame, zák. č. 511/1992 Z.b.
o správe daní a poplatkov v znení zmien a zák. č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a neskorších predpisov vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2022 o správnych poplatkoch a poplatkoch
za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v Jablonovom,
okres Bytča
§1
1. Toto nariadenie upravuje a bližšie vymedzuje správne poplatky a poplatky (úhrady) za
pracovné úkony, vykonávané Obecným úradom v Jablonovom.
2. Obec Jablonové je oprávnená vyberať a vymáhať poplatky za úkony vykonávané pri
výkone samosprávy v súlade s § 4 ods. 1 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov.
§2
Predmet poplatkov
Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku
správnych poplatkov, sadzobník tvorí prílohu, ktorá je súčasťou Všeobecne záväzného
nariadenia.
§3
Poplatník
Poplatníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo
konanie, alebo pre ktorú sa úkon vykonáva, alebo konanie uskutočňuje.
§4
Oslobodenie od poplatkov
Od poplatkov sú oslobodené fyzické a právnické osoby uvedené v § 4 ods. 1/, 2/, 3/ zák. č.
145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien.
§ 4 zák. č. 145/1995:
(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, štátne fondy a štátne rozpočtové organizácie s výnimkou poplatkov
podľa XVI. časti sadzobníka,
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej
republiky,
c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie
osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že
je zaručená vzájomnosť.
(2) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných
právnych predpisov
a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia
(zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
b) o zdravotnom poistení s výnimkou poskytovania údajov zdravotnej poisťovni podľa
osobitného predpisu,
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c)
d)
e)
f)

o priestupkoch,
o správnych deliktoch,
o prístupe k informáciám o životnom prostredí,
o zamestnanosti s výnimkou sprostredkovania zamestnania právnickými osobami alebo
fyzickými osobami za úhradu.

(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku
živelnej pohromy.
(4) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva
alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.
§5
Sadzby poplatkov
Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou.
Sadzobník poplatkov tvorí súčasť tohto Všeobecne záväzného nariadenia.
§6
Platenie poplatkov
Poplatky vyberané obcou sa platia v hotovosti do pokladne obce alebo poštovou poukážkou.
§7
Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov
1.

Poplatky určené 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
nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa
doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

2.

Ak poplatky splatné podľa § 7 tohto Všeobecne záväzného nariadenia nebudú zaplatené,
správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania
pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.
§8
Vrátenie poplatku

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.
§9
Poplatky podľa tohto VZN za pracovné úkony, vykonávané obecným úradom
a organizáciami samosprávy obce Jablonové, okres Bytča, uvedené v eurách
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a/

Sadzobník poplatkov – pracovné úkony
1. Vydanie potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte občana zák.
5,00 €
145/1995 pol 8
2. Zhotovenie fotokópií textu:
– formát A4 jednostranne
0,06 €
– formát A4 obojstranne
0,13 €
– formát A3 jednostranne
0,13 €
– formát A3 obojstranne
0,26 €
3. Odoslanie faxu:
– v rámci SR – do formátu A4
prvá strana
0,50 €
každá ďalšia strana
0,50 €
– mimo územia SR do formátu A4
prvá strana
0,50 €
každá ďalšia strana
0,50 €
4. Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám – úhrada všetkých priamych
nákladov /nosič, poštovné atď./ za dodanie informácie v aktuálnych cenách
5. Bežný oznam v miestnom rozhlase /podnikateľský, občiansky a vlastný text/
5,00 €
6. Prenájom verejného priestranstva na predaj
5,00 €
7. Žiadosť o vydanie ročného rybárskeho lístka pre občanov SR pol. 38 zák.
7,00 €
8. Žiadosť o vydanie trojročného rybárskeho lístka pre občanov SR
17,00 €
9. Vydanie náhradného osvedčenia SHR /pri strate, zničení, poškodení atď./
3,00 €
10. Vydanie osvedčenia o zápise SHR
6,50 €
11. Úkon alebo konanie na obecnom úrade s vydaním rozhodnutia
9,50 €
12. Poplatok za káblovú televíziu za štvrťrok
10,50 €
13. Cintorínsky poplatok za jedno hrobové miesto
10,00 €
14. Detské hrobové miesto
5,00 €
15. Poplatok za prenájom priestorov sály v kultúrnom dome:
– predajná akcia / deň
40,00 €
– prezentácia za každú začatú hodinu
10,00 €
– pre občanov – svadby, kary oslavy / deň
prenájom sály
20,00 €
kúrenie
30,00 €
varenie
15,00 €
prenájom pohárov zn. RONA 6 ks
16. Poplatok za prenájom priestorov požiarnej zbrojnice na oslavy do 20 osôb
17. Poplatok za prenájom budovy pre šport a priľahlých priestranstiev pri
ihrisku

0,50 €/ 6ks
20,00 €
20,00€

b/
Správne poplatky – stavebná správa podľa časti V. podľa zákona č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v platnom znení

Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o
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umiestnení stavby alebo rozhodnutia o
využití územia alebo rozhodnutia o
zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu
......................... 40 eur
2. pre právnickú osobu
.......................... 100 eur
b) Návrh na predĺženie platnosti
............................ 20 eur
rozhodnutia o umiestnení stavby

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí
neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným
zákonom, 11) 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.
Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa
jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa
podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom
rozhodnutí okrem prípojok.
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a
na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu....................50 eur
2. na stavbu bytového domu.................... 200 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny
dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha
nepresahuje 25 m2....................25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2.................... 50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb
na individuálnu rekreáciu.................... 35 eur
2. bytových domov.................... 100 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na
individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným
alebo dvoma miestami.................... 30 eur
2. na prípojky na existujúcu
verejnú rozvodnú sieť.................... 30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne,
vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka....................30 eur
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4. na spevnené plochy a parkoviská.................... 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou
k týmto stavbám, napríklad letné
kuchyne, bazény, sklady .................... 30 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným
alebo dvoma miestami.................... 50 eur
2. na prípojky na existujúcu
verejnú rozvodnú sieť.................... 50 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne,
vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
dpadových vôd, jazierka.................... 50 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská.................... 50 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady....................50 eur
f) na zmeny dokončených stavieb
a na zmeny týchto stavieb pred
dokončením podľa písmen d) a e)....................20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb
pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
....................do 50 000 eur vrátane....................100 eur
....................nad 50 000 eur do 100 000 eur
vrátane....................200 eur
....................nad 100 000 eur do 500 000 eur
vrátane....................400 eur
....................nad 500 000 eur do 1 000 000 eur
vrátane....................600 eur
....................nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur
vrátane....................800 eur
....................nad 10 000 000 eur....................1 000 eur
h) na stavby dočasných objektov zariadení
staveniska, ak sa vydáva samostatné
stavebné povolenie na stavby....................50 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie
sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je
oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný
poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok
[písmená a) a b)].
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2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia 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, špeciálne stavebné
úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.
Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti
stavebného povolenia pre
1. právnickú osobu
2. fyzickú osobu
b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
1. právnickú osobu
2. fyzickú osobu
c) Ohlásenie drobnej stavby,
stavebných úprav a udržiavacích prác
pre
1. právnickú osobu
2. fyzickú osobu
d) Ohlásenie stavby elektronickej
komunikačnej siete, jej prízemnej
stavby a výmeny a doplnenia
telekomunikačného zariadenia
e) Žiadosť o potvrdenie pasportu
stavby, ak sa nezachovala pôvodná
dokumentácia stavby
f) Žiadosť o uložení opatrenia na
susednom pozemku alebo stavbe
g) Žiadosť o predĺženie termínu
dokončenia stavby

......................... 100 eur
......................... 30 eur
......................... 50 eur
......................... 20 eur

......................... 30 eur
......................... 10 eur
............................... 80 eur

............................... 10 eur
............................... 30 eur
............................... 10 eur

Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom.
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

..............trojnásobok sadzby
ustanovenej v položke 60
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Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je
spojené so stavebným konaním podľa
položky 60
2. na odstránenie stavby (poplatok sa
vyberá za každý objekt) pre
právnickú osobu
fyzickú osobu
3. informačného, reklamného alebo
propagačného zariadenia, ak je plocha
do 15 m2 vrátane
od 15 m2 do 40 m2 vrátane
nad 40 m2
4. terénnych úprav pre
právnickú osobu
fyzickú osobu
b) Návrh na vyvlastnenie
nehnuteľnosti
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho
rozhodnutia

30 eur

50 eur
20 eur
60 eur
200 eur
430 eur
100 eur
20 eur
100 eur
20 eur

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.
3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť,
a. s.
Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom....................35 eur
2. bytový dom....................120 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny
dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha
nepresahuje 25 m2....................25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2....................50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu....................25 eur
2. bytových domov
....................50 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na
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individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami
.................... 20 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
.................... 20 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,
jazierka
....................20 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská
....................20 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény,
Sklady
....................20 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným
alebo dvoma miestami
....................30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
....................30 eur
2
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m , malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka
....................30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská
....................30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady
....................30 eur
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)

....................20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom
rozpočtovom náklade....................do 50 000 eur vrátane....................60 eur
.................... nad 50 000 eur do 100 000 eur
vrátane....................120 eur
.................... nad 100 000 eur do 500 000 eur
vrátane....................250 eur
....................nad 500 000 eur do 1 000 000 eur
vrátane....................400 eur
....................nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur
vrátane....................530 eur
....................nad 10 000 000 eur....................660 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na
bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je
oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa
súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem
prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne
stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
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neskorších predpisov.
Položka 62b
a) Vydanie osvedčenia o odbornej
spôsobilosti na vykonanie
pamiatkového výskumu18a)
b) Predĺženie platnosti osvedčenia o
osobitnej odbornej spôsobilosti na
vykonanie pamiatkového
výskumu18a)
c) Žiadosť o dočasný vývoz národnej
kultúrnej pamiatky do zahraničia, ak
nejde o dočasný vývoz z dôvodu jej
obnovy alebo reštaurovania v
zahraničí18a)
d) Žiadosť o premiestnenie národnej
kultúrnej pamiatky, ak nejde o
premiestnenie z dôvodu jej
obnovy18a)
c) Žiadosť o dočasný vývoz národnej
kultúrnej pamiatky do zahraničia, ak
nejde o dočasný vývoz z dôvodu jej
obnovy alebo reštaurovania v
zahraničí18a)

6, 50 eura

9, 50 eura

9, 50 eura

6, 50 eura

16, 50 eura

Poplatky v zmysle VZN č. 8/2009 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácii
a verejných priestranstiev podľa prílohy č. 1
c/ Sadzobník poplatkov v súvislosti s vykonávaním matričnej činnosti
1. Osvedčenie:
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis

2,00 €

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
2,00 €
Od poplatku podľa písmena a) je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách
potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch ČSA v zahraničí
a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Správny orgán môže
poplatok podľa písmena a) zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť,
alebo urýchlené vybavenie.
§ 10
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahuje postup podľa osobitných predpisov
zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov.
2. Výnos poplatkov je príjmom rozpočtu obce.
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3. Ak toto nariadenie neobsahuje podrobnejšiu úpravu, použije sa primerane zák. č.
145/1995 Zb. v znení neskorších zmien.
4. Ruší sa všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2019 o správnych poplatkoch
a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v Jablonovom,
okres Bytča
5. Obecné zastupiteľstvo sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2022
o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným
úradom v Jablonovom uznieslo dňa 09.12.2021 uznesením č. /2021
6.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 01.01.2022
V Jablonovom, 09.12.2021
Ladislav Čička
starosta obce

