
 

 

Obec VYŠKOVCE 

Obecný úrad Vyškovce, Vyškovce č. 12, 090 21 Chotča 
Tel.: 0907 997 078, e-mail: imrich.hamarcak@vyskovce.dcom.sk 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach v súlade s § 3 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2 Zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v 

znení neskorších predpisov  

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce VYŠKOVCE č. 7/2016 

O SPRÁVNYCH POPLATKOCH A O POPLATKOCH ZA SLUŽBY 
A ÚKONY OBCE 

  

Vypracoval: Ing. Imrich Hamarčák, zástupca starostu obce 
Návrh vyvesený 22.11.2016, zvesený 9.12.2016 
Schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vyškovciach 
Dňa: 17.12.2016 Uznesením č. 16-2016/C-6 
Vyhlásené vyvesením dňa: 17.12.2016 
Nadobúda právoplatnosť dňa: 01.01.2017 
Nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2017

mailto:obec.vyskovce@gmail.com


Hlava I. 
Účel  

 § 1 
Všeobecné ustanovenia 

1. Toto  všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania správnych poplatkov 
a poplatkov za služby a úkony v obci Vyškovce. 

Hlava II. 

§ 2 
Poplatník a platenie správnych poplatkov 

1. Obec Vyškovce v súlade s § 3 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa § 2 Zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov stanovuje správne poplatky, ktoré bude vyberať obec.  

2. Predmetom správnych poplatkov sú úkony a konania obce (ďalej len správneho orgánu), ktoré sú 
uvedené v prílohe č. 1 - Sadzobník správnych poplatkov obce. 

3. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie. Ak je 
poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne. 

4. Poplatková povinnosť vzniká podaním podnetu alebo žiadosti na vykonanie úkonu správnym orgánom, 
pokiaľ toto nariadenie a zákon o správnych poplatkoch neustanovuje inak. 

5. V prípadoch, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN sa pri vyberaní správnych poplatkov 
postupuje podľa sadzobníka zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 
286/2012. 

6. Poplatky určené v sadzobníku sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní žiadosti, pokiaľ nie je 
ustanovené inak a sú príjmom obce. 

7. Poplatky vyberané obcou sa platia: 

a) v hotovosti do pokladne obce 
b) prevodom z účtu v peňažnom ústave na účet obce. 

7. 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.  

8. Ak nebol poplatok ani v dodatočnej lehote zaplatený, úkon sa nevykoná a konanie sa zastaví.  

9. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať. 

§ 3 
Oslobodenie od správnych poplatkov 

1. Od správnych poplatkov sú oslobodené tieto právnické a fyzické osoby: 
a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky 
b) Slovenský pozemkový fond 
c) diplomatickí zástupcovia poverení v SR 

2. Od správnych poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonaním všeobecne záväzných právnych 
predpisov: 

a.) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského 
poistenia, štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci 

b.) o zdravotnom poistení s výnimkou poskytovania údajov zdravotnej poisťovni podľa 
osobitného predpisu priestupkoch 

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 SR viazaná. 

§ 4 
Vrátenie správneho poplatku 

1. Správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti ho v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo 
uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka. Poplatok sa vráti najneskôr do 15 dní odo dňa, keď 
správny orgán zistil, že má poplatok vrátiť. 

2. Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodu na strane poplatníka, správny  orgán 
môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 50 % zo zaplateného 
poplatku. Poplatok, ktorý sa má vrátiť sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor. 

Hlava III. 

§ 5 
Poplatky za služby a úkony obce 

1. V súlade s ustanoveniami zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
obec Vyškovce za odplatu poskytuje občanom služby. 

2. Obec neposkytne prenájom priestorov pre účely šírenia myšlienok podporujúcich fašizmus, 
komunizmus, alebo inú ideológiu smerujúcu k potláčaniu ľudských práv, alebo rasovú, národnostnú, či 
náboženskú diskrimináciu. 

3. Záujem o prenájom spoločenských priestorov je záujemca povinný nahlásiť aspoň 15 dní pred 
plánovaným termínom starostovi obce. 

4. Prenajaté priestory je nájomca povinný vrátiť upratané s inventárom uloženým na mieste ako bol 
uložený pri prevzatí priestorov. 

5. Za prenájom majetku a za poskytované služby, alebo úkony obec vyberá poplatky v súlade s prílohou č. 
2 – Sadzobník poplatkov za poskytované služby a úkony obce.  

6. Pred výpožičkou vecí, ktorých nadobúdacia hodnota je vyššia ako 50,00 € zloží nájomca zábezpeku vo 
výške 50,00 €. 

7. Zábezpeka bude nájomcovi vrátená po bezchybnom vrátení zapožičanej vecí. 

8. Za bezchybné vrátenie vecí sa považuje vrátenie vecí v pôvodnom stave, t.j. funkčné, umyté a čisté. 

9. V prípade dočasného znefunkčnenia, alebo dočasnej poruchy vecí je fyzická, alebo právnická osoba, 
ktoré si vec vypožičala, zabezpečiť odstránenie poruchy a plné sfunkčnenie veci. 

10. V prípade poškodenia, straty, alebo trvalého znefunkčnenia zapožičanej veci zaplatí nájomca 
nadobúdaciu cenu zapožičanej veci podľa prílohy č. 3 – Nadobúdacie ceny. 

11. Zariadenia nemôžu byť prenajaté, alebo vypožičané fyzickej, alebo právnickej osobe za účelom 
podnikania.  

12. Poplatky za ostatné služby, ktoré obec poskytuje fyzickým a právnickým osobám sú uvedené 
v príslušných VZN (napr. VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady, VZN 
o ochrane životného prostredia a verejného poriadku, VZN o správe a prevádzke Domu nádeje a 
miestneho cintorína) 

§ 6 
Oslobodenie od poplatku za služby a úkony obce 

1. Poplatok za služby obce sa neplatí:  
a) za vydanie potvrdenia o dĺžke trvania pracovného pomeru a za vydanie potvrdenia o príjme 

zamestnancom obce 



b) za potvrdenia vydávané pre účely konaní  
c) za potvrdenie na úseku sociálnych vecí a zdravotníctva  
d) za potvrdenia pre štátne orgány, súdy, prokuratúru a políciu 
e) za potvrdenia samosprávne orgány inej obce 
f) neziskové a charitatívne organizácie 

2. Poplatky za služby a úkony obce pre osamelé fyzické osoby nad 70 rokov s trvalým pobytom v obci sa 
poskytujú s 50%-tnou zľavou.  

Hlava IV. 

§ 7 
Záverečné ustanovenia 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli a uverejnený na internetovej 
stránke na pripomienkovanie občanom v termíne od 18.11.2016 do 04.12.2016 počas, ktorého neboli 
vznesené žiadne pripomienky občanov. 

2. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach. 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 o správnych poplatkoch nadobúda účinnosť a platnosť 
po jeho schválení obecným zastupiteľstvom 15-tým dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 

Ing. Imrich Hamarčák 
Zástupca starostu obce 



Príloha č. 1 

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV OBCE VYŠKOVCE 

P.č. Správny úkon 
Správny 

poplatok 

1 
Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných 
záznamov,  evidencií, registrov listín a zo spisov aj za každú aj začatú stranu 

2,50 € 

2 

Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej 
informácie z úradných kníh, úradných záznamov, 
evidencií, registrov listín a zo spisov za každú aj začatú 
stranu 

v slovenskom jazyku  1,50 € 

v cudzom jazyku  5,00 € 

3 Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 1,50 € 

4 
Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu za každý odtlačok a za 
každý podpis 

3,00 € 

5 

Osvedčenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v Žiadosti o odpis 
z registra trestov 

Poznámka: Správny orgán môže poplatok zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje 
zvýšenú náročnosť, alebo urýchlené vybavenie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti 

1,50 € 

6 
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby, alebo vydanie 
písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte 

5,00 € 

7 
Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny 
a doplnenia telekomunikačného zariadenia 

100,00€ 

8 
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a 
udržiavacích prác 

pre fyzickú osobu 15,00 € 

pre právnickú osobu 35,00 €  

9 Ohlásenie jednoduchej stavby 
pre fyzickú osobu 40,00 € 

pre právnickú osobu 20,00 €  

10 

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo 
rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene 
územného rozhodnutia a využitie územia, alebo 
predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 

Poznámka: Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie 
zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno 
rozhodnutie 

pre fyzické osoby 5,00 € 

pre právnické osoby 15,00 € 

11 

Žiadosť o stavebné povolenie na stavby na bývanie 

Poznámka: Ak je územné konanie zlúčené so stavebným 
konaním poplatok sa zvyšuje o 10 % 

na stavbu rodinného 
domu 

50,00 € 

na stavbu bytových 
domov 

200,00 € 

12 
Žiadosť o stavebné povolenie na stavby na individuálnu 
rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, 
záhradkárske chaty) 

ak zastavaná plocha 
nepresahuje 25 m2 

25,00 € 

ak zastavaná plocha 
presahuje 25 m2 

50,00 € 

13 Žiadosť o stavebné povolenie garáže s jedným alebo dvoma miestami 30,00 € 

14 Žiadosť o stavebné povolenie na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30,00 € 

15 
Žiadosť o stavebné povolenie na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2 , 
malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 

30,00 € 

16 Žiadosť o stavebné povolenie a stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, 30,00 € 



napríklad letné kuchyne, bazény, sklady 

17 
Žiadosť o stavebné povolenie na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo 
individuálnu rekreáciu na zmeny týchto stavieb pred dokončením 

30,00 € 

18 
Žiadosť o stavebné povolenie 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 

20,00 € 

19 Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami 25,00 € 

20 Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia  15,00 € 

21 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na rodinný dom 40,00 € 

22 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na bytový dom 125,00 € 

23 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na individuálnu rekreáciu, 
napríklad chaty do 25 m2 

30,00 € 

24 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na individuálnu rekreáciu, 
napríklad chaty nad 25 m2 

50,00 € 

25 Rozhodnutie o pridelení súpisného čísla stavby 10,00 € 

26 Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby   
pre fyzickú osobu 15,50 € 

pre právnickú osobu 200,00 € 

27 Poplatok za žiadosť o výrub stromov 
pre fyzickú osobu 10,00 € 

pre právnickú osobu 100,00 € 



Príloha č. 2 

SADZOBNÍK POPLATKOV ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY A ÚKONY OBCE 

P.č. Poskytovaná služba / úkon Poplatok 

1 Čierno-biele kopírovanie, 1 str. A4 0,10 € 

2 Čierno-biele kopírovanie, 1 str. A4 - obojstranné 0,20 € 

3 Elektronické odoslanie dokumentov 1 str. formát A4 0,50 € 

4 Poplatok za vyhlásenie relácie v obecnom rozhlase 5,00 € 

5 Zverejnenie reklamy na oficiálnej internetovej stránke obce  10,00 €/rok 

6 Vyhotovenie informácie na CD ROM  2,00 € 

7 Vydanie výpisu uznesenia OcZ 1 str. formát A4 0,50 € 

8 Vydanie potvrdenia o žití v domácnosti 1,50 € 

9 
Vyhotovenie informácie z Pozemkovej knihy t.j. výpis vložiek, podielov 
jednotlivých vlastníkov okrem lesov 

1,00 € 

10 
Vyhotovenie odpisu alebo fotokópie výpisu a vydanie potvrdenia o zaplatení daní, 
poplatkov, nájmu a pod. 

3,00€ 

11 Prenájom spoločenskej miestnosti na prezentačnú akciu 5,00 € 

12 Prenájom spoločenskej miestnosti na predajnú akciu 20,00 € 

13 
Prenájom spoločenskej miestnosti na 1 dňovú 
spoločenskú akciu pre občana obce (oslava, krstiny, 
smútočná hostina, ...) 

V letnom období 
bez topenia 

20,00 € 

V zimnom období s 
topením 

30,00 € 

14 
Prenájom spoločenskej miestnosti na 1 dňovú 
spoločenskú akciu pre cudzieho občana (oslava, krstiny, 
smútočná hostina, ...) 

V letnom období 
bez topenia 

30,00 € 

V zimnom období s 
topením 

50,00 € 

15 
Prenájom spoločenskej miestnosti na zábavu pre PO so 
sídlom v obci, lebo FO bývajúcu v obci 

V letnom období 
bez topenia 

50,00 € 

V zimnom období  s 
topením 

70,00 € 

16 
Prenájom spoločenskej miestnosti na zábavu pre PO so 
sídlom mimo obec, lebo FO nebývajúcu v obci 

V letnom období 
bez topenia 

80,00 € 

V zimnom období s 
topením 

100,00 € 

17 Prenájom kuchynského riadu (taniere, príbory, poháre) 

Sada do. 30 ks) 10,00 € 

Za každých ďalších 
10 ks 

5,00 € 

18 Prenájom zvukovej aparatúry 
Malá zostava 10,00 €/deň 

Veľká zostava 100,00 €/deň 

19 Prenájom výsuvného rebríka 3,00 €/deň 

20 Poplatok za použitie služobného vozidla 0,20 €/km 

21 Poplatok za výpožičku stoličiek (za 1 ks) 0,10 €/deň 

22 Poplatok za výpožičku stolov (za 1 ks) 0,50 €/deň 

23 Poplatok za výpožičku záhradných altánkov 5,00 €/deň 



24 
Poplatok za miestne zisťovanie ak je nariadené podľa osobitných predpisov, alebo 
sa koná z podnetu účastníka 

16,50 € 

25 

Poplatok za 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 

Fyzická osoba 0,50 € 

Právnická osoba 3,00 € 

26 
Poplatok za žiadosť o predĺženie lehoty na podanie 
priznania daní a poplatkov 

Fyzická osoba 0,50 € 

Právnická osoba 3,00 € 

27 
Poplatok za vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť, ktoré 
nie sú spoplatňované podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. 
z. o správnych poplatkoch 

Fyzická osoba 2,50 € 

Právnická osoba 5,00 € 

28 Poplatok za ocenenie nehnuteľnosti (pozemkov) pre účely dedičských konaní 20,00 € 

29 Poplatok za povolenie ambulantného, alebo mobilného predaja tovaru 5,00 € 



Príloha č. 3 

NADOBÚDACIE CENY 

P.č. Predmet Cena 

1 Kosačka bubnová 670,00 € 

2 Krovinorez STIHL 220,00 € 

3 Krovinorez HECHT 125,00 € 

4 Motorová píla STIHL 180,00 € 

5 Fúrik 13,00 € 

6 Rebrík výsuvný 90,00 € 

7 Záhradný altánok 35,00 € 

8 Fotoaparát PANASONIC DMC-FS30EPA 160,00 € 

9 Ozvučenie mobilné (malá zostava) 150,00 € 

10 Ozvučenie mobilné (veľká zostava) 1 300,00 € 

11 Rýchlovarná kanvica 20,00 € 

12 Svietnik 27,00 € 

13 Džbán sklenený 1l s vrchnákom 4,50 € 

14 Džbán sklenený 2,5l 6,50 € 

15 Pohár sklenený 2dcl 1,50 € 

16 Pohár 0,4cl 0,50 € 

17 Pohár 2dcl vínový a stopke 1,40 € 

18 Pohár 0,4cl aperitív na stopke 1,30 € 

19 Vidlička príborová 1,10 € 

20 Lyžička príborová 1,00 € 

21 Nôž príborový 1,30 € 

22 Lyžička kávová 0,70 € 

23 Tanier hlboký 1,30 € 

24 Tanier plytký 1,30 € 

25 Tanier dezertný 1,00 € 

26 Polievková misa 29,00 € 

27 Hrniec 50l 62,00 € 

28 Hrniec 20l čierny 38,00 € 

29 Hrniec 10l 21,00 € 

30 Vandlík smaltovaný 12,50 € 

31 Varnica 50 l 120,00 € 

32 Naberačka plastová 2,90 € 

33 Varecha drevená 5,50 € 

34 Košík na chlieb 3,20 € 

35 Tácka biela 3,50 € 

36 Tácka žltá oválna 8,60 € 



37 Tácka hnedá 3,50 € 

38 Tácka okrúhla 3,00 € 

39 Podnos biely 6,00 € 

40 Doska na krájanie drevená 10,90 € 

41 Doska na krájanie plastová 1,80 € 

42 Obrus biely 2m 5,30 € 

43 Obrus gumový 2,50 € 

44 Obrus textilný 3,50 € 

 


