Mesto Podolínec
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci
Dňa:
Predkladá: Bialková
Vypracovala: Bialková

Názov: VZN č. 3/2018 o poplatkoch za pracovné úkony, vykonávané Mestským
úradom v Podolínci

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
1. schvaľuje
v zmysle § 6 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení jeho noviel a doplnkov a zákona
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení jeho noviel a doplnkov Všeobecne záväzné
nariadenie č. 3/2018 O poplatkoch za pracovné úkony, vykonávané Mestským úradom v Podolínci

Návrh
Mesto Podolínec v zmysle § 6 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení jeho noviel a doplnkov
a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení jeho noviel a doplnkov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018
O poplatkoch za pracovné úkony, vykonávané Mestským úradom v Podolínci

§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje poplatky za konania a pracovné úkony,
(Ďalej len poplatky“), ktoré sú v zmysle výkonu samosprávnych funkcií a výkonu prenesenej štátnej správy
vykonávané Mestským úradom v Podolínci.

§2
Predmet poplatkov
Predmetom poplatkov sú úkony a konania Mestského úradu, ktoré sú uvedené v sadzobníku poplatkov
prislúchajúcemu k zákonu č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení jeho noviel a doplnkov
a v sadzobníku poplatkov prislúchajúcemu k tomuto VZN.

§3
Poplatník
Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, alebo pre
ktorú sa úkon vykonáva alebo konanie uskutočňuje, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak je poplatníkov
niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

4§
Oslobodenie od poplatkov
1) Od poplatkov zmysle zák. č. 145/1995 Z.z. sú oslobodené tieto právnické a fyzické osoby:
a) Štátne orgány, obce, štátne fondy a štátne rozpočtové organizácie s výnimkou poplatkov podľa
XVI. Časti sadzobníka, tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene SR
c) Diplomatickí zástupcovia, poverení SR, konzuli z povolania ďalšie osoby, ktoré podľa
medzinárodného práva používajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť
2) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony a konania súvisiace vykonávaním všeobecne záväzných
predpisov v zmysle osobitných zákonov a úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej
pohromy.
3) Od poplatkov sú taktiež oslobodené úkony a konania, o ktorých tak určuje medzinárodné dohody alebo
medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná Slovenská republika resp. samosprávny orgán.
4) O ďalších výnimkách v zmysle samosprávnych funkcií podľa zákona č. 269/1990 Zb. rozhoduje primátor
mesta Podolínec.

5§

Sadzby poplatkov
Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou. Sadzobník poplatkov tvorí súčasť tohto všeobecne
záväzného nariadenia.

6§
Platenie poplatkov
Poplatky vyberané mestom sa platia v hotovosti do pokladne mesta.

7§
Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov
1) Poplatky určené pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú platné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu
úkonu, alebo 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 a zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa
nemožno odvolať.

8§
Následky nezaplatenia poplatku
Ak poplatky splatné podľa § 7 tohto Všeobecne záväzného nariadenia nebudú zaplatené, správny orgán
úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu a zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa
nemožno odvolať.
9§
Vrátenie poplatku
1) Správny orgán vráti poplatok v plnej výške, ak sa úkon nemohol vykonať alebo nemohlo uskutočniť
konanie bez zavinenia poplatníka, alebo ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník
povinný, alebo vráti sumu o ktorú poplatník zaplatil viac než bol povinný, ak pri jednotlivých
položkách sadzobníka nie je ustanovená inak.
2) Ak sa konanie 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.
3) Poplatok správny orgán vráti najneskôr do 30 dní odo dňa, keď zistil, že sa má poplatok vrátiť.
4) Nárok na vrátenie zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok
zaplatený.

10 §
Poplatky podľa VZN za pracovné úkony, vykonávané mestským úradom a organizáciami samosprávy
mesta Podolínec uvedené v eurách
a) Sadzobník poplatkov – pracovné úkony
1. Vyhotovenie fotokópií textu
- formát A4 jednostranne čiernobielo/farebne
formát A3 jednostranne
čiernobielo/farebne
2. Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase
3. Vydanie potvrdenia o účasti na pohrebe- usporiadateľ
4. Potvrdenie na vyžiadanie občanov
5. Potvrdenie o trvalom pobyte
Za užívanie verejného priestranstva pre podnikateľskú činnosť
a/ predaj potravín, ovocia, zeleniny
b/ predaj alkoholických a tabakových výrobkov
c/ predaj remeselných výrobkov, ľudovej umeleckej tvorby
d/ predaj ostatných tovarov
-

Nájomné za hroby / na 10 rokov /
Jednohrob
Dvoj hrob
Detský hrob
Hrobka „na seba“
Dvoj hrobka
Poplatok za obradnú miestnosť/príprava, úprava po obrade, ozvučenie/
Poplatok za použitie chladiaceho boxu/ deň
Poplatok za stavebné práce /vstup vozidla,stavba , stavebná úprava hrobu/
Poplatok za použitie katafalku
Poplatok za účasť organizátora /modlenie/
Poplatok za prenájom sály v kultúrnom dome pre občanov mesta
Prenájom veľkej a malej sály / prenájom malej sály / 1 deň
Upratovanie po akcii
Kúrenie
Inventár
Inventár v kuchynke
+ spotreba vody a elektrickej energie podľa skutočného čerpania

0,10 € / 0,50 €
0,20 € / 1 €
1,65 €
2€
5€
5€
1 € /m2 / deň
3 € / m2 /deň
0,80 € / m2 /deň
1,70 €/ m2/ deň
8€
16 €
4€
8€
16 €
20 €
6,70 €/ deň
15 €/ deň
3,30 €
5€
80€ / 20 €
20 €
35 €
20 €
20 €

Poškodený inventár sa platí pri zúčtovaní.
Poplatky za prenájom priestorov MsKS – kar - pre občanov mesta
Prenájom veľkej a malej sály
Upratovanie po akcii
Inventár - zapožičanie
Inventár v kuchynke
+ spotreba vody a elektrickej energie podľa skutočného čerpania

10 €
10 €
20 €
20 €

Poškodený inventár sa platí pri zúčtovaní.
Poplatok za prenájom sály v kultúrnom dome pre občanov z iných obcí
Prenájom veľkej a malej sály / prenájom malej sály / 1 deň
Upratovanie po akcii
Kúrenie
Inventár - zapožičanie
Inventár v kuchynke
+ spotreba vody a elektrickej energie podľa skutočného čerpania

Poškodený inventár sa platí pri zúčtovaní.

140 € / 50 €
20 €
35 €
20 €
20 €

Poplatky za prenájom priestorov MsKS – kar - pre občanov z iných obcí
Prenájom veľkej a malej sály
Upratovanie po akcii
Inventár - zapožičanie
Inventár v kuchynke
+ spotreba vody a elektrickej energie podľa skutočného čerpania

40 €
20 €
20 €
20 €

Poškodený inventár sa platí pri zúčtovaní.

b) Sadzobník správnych poplatkov
Obsah bloku:
Všeobecná správa - Matrika
Osvedčovanie odpisov; osvedčovanie podpisov; nahliadnutie do matrík; vyhotovenie matričných dokladov;
uzavretie manželstva; zmena mena a priezviska; potvrdenia o pobyte;
Pôdohodpodárstvo - rybárske lístky;
Výstavba - stavebné povolenia;
Doprava - zvláštne užívanie miestnych komunikácií; sadzobník poplatkov za zriaďovanie podzemných
vedení v miestnych komunikáciách, cestách a na verejných priestranstvách;
Finančná správa - zápis samostane hospodáriaceho roľníka;
Životné prostredie - výrub stromov; umiestnenie a užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia;
VŠEOBECNÁ SPRÁVA
Názov položky

Suma eur

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis
Osvedčenie odpisu (fotokópie), listiny, za každú stranu aj začatú stranu v slovenskom
jazyku
Osvedčenie jednej stany fotokópie listiny v českom jazyku
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom z
knihy narodení, manželstiev, úmrtí
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi
štátnymi občanmi Slovenskej republiky
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi
občanmi Slovenskej republiky
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi
štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom
Uzavretie manželstva medzi cudzincami
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky
trvalý pobyt
Nahliadnutie do matrík (za každý zväzok matrík)

IOMO – integrované obslužné miesto občana
Správny poplatok
Výpis z registra trestov
2,00
Výpis z obchodného registra
Výpis z listu vlastníctva
4,00

Asistenčný poplatok
1,90
4,50
3,90

2,00
2,00
3,00
5,00
10,00
20,0
20,00
20,00
150,00
35,00
70,00
200,00
200,00
2,00

Suma spolu
3,90
4,50
7,90

PÔDOHOSPODÁRSTVO
Názov položky
Suma eur
Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka - týždenný
1,50
Vydanie rybárskeho lístka - mesačný
3,00
Vydanie rybárskeho lístka - ročný
7,00
Vydanie rybárskeho lístka - trojročný
17,00
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.

STAVEBNÁ SPRÁVA
Názov položky
Suma eur
Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o 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 rozhodnutia o umiestnení stavby..............20 eur
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
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
Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1. právnickú osobu..............................................................................................................................100 eur
2. fyzickú osobu....................................................................................................................................30 eur
b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
1. právnickú osobu................................................................................................................................50 eur
2. fyzickú osobu....................................................................................................................................20 eur
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu................................................................................................................................30 eur
2. fyzickú osobu....................................................................................................................................10 eur
d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia
telekomunikačného zariadenia..............................................................................................................80 eur
e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby..............10 eur
f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe....................................................30 eur
g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby............................................................................10 eur
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
Položka 62
a) Žiadosť o povolenie:
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60..............30 eur
2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt)
- pre právnickú osobu........................................................................................................................50 eur
- fyzickú osobu..................................................................................................................................20 eur
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha
do 15 m2 vrátane...............................................................................................................................60 eur
od 15 m2 do 40 m2 vrátane.............................................................................................................200 eur
nad 40 m2........................................................................................................................................430 eur
4. terénnych úprav pre
- právnicku osobu.............................................................................................................................100 eur
- fyzickú osobu...................................................................................................................................20 eur

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti..........................................................................................100 eur
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia........................................................................20 eur
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 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
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, 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
DOPRAVA
Zákon č. 145/1995 Zb. v požkách 82, 83, 84 stanovuje správny poplatok:
č. 82 c) Povolenie na zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií vo výške 80,00 eur,
č. 83 e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií 70,00 eur,
č. 83 f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych
komunikácií 40,00 eur,
č. 84 b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu 40,00 eur.
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa týchto
položiek. V odôvodnených prípadoch v závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny
orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

V zmysle vyššie uvedeného stanovuje Mesto Podolínec nasledovné výšky správnych poplatkov:
Sadzobník poplatkov za zriaďovanie podzemných vedení
v miestnych komunikáciách, cestách a na verejných priestranstvách
82c) Povolenie na zvláštné užívanie ciest a miestnych komunikácií
80,00
Položka 82 c)
Povolenie na zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií vydávané pre fyzickú osobu - občan.
1a.) Za rozkopávku chodníka, parkoviska, obratiska a pomocného cestného pozemku na dobu
10,00
do 3 dní
1b.) Za rozkopávku chodníka, parkoviska, obratiska a pomocného cestného pozemku na dobu 20,00
nad 3 dní
2a.) Za rozkopávku miestnej komunikácie (cestného telesa) na dobu do 3 dní
15,00
2b.) Za rozkopávku miestnej komunikácie (cestného telesa) na dobu nad 3 dní
30,00
II.) Povolenie na zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií vydávané pre právnickú osobu a
fyzickú osobu - oprávnenú na podnikanie.
1a.) Za rozkopávku chodníka, parkoviska, obratiska a pomocného cestného pozemku na dobu
30,00
do 3 dní
1b.) Za rozkopávku chodníka, parkoviska, obratiska a pomocného cestného pozemku na dobu 60,00
nad 3 dní
2. Za rozkopávku miestnej komunikácie (cestného telesa)
80,00
Položka 83 e)
Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií
70,00
Položka 83 f)
Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych 40,00
komunikácií
Položka 84 b)
Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu pre občanov
40,00
Sadzobník poplatkov za uvedenie miesta výkopu do pôvodného stavu
Por. Názov položky, práce
MJ Jednotková
č.
cena s
DPH
1.
Úprava komunikácie - Vybratie podkladov s odvozom a zhutnením hr. 80 mm
m2 5,00
2.
Úprava komunikácie - živičná úprava vozovky vrátane natretia hrán a zaliatia
m2 29,00
špár asfaltovou emulziou hr. 80 mm AB
3.
Úprava chodníka - vybratie podkladov s odvozom a zhutnením hr. 50 mm
m2 3,00
4.
Úprava chodníka - živičná úprava chodníka vrátane natretia hrán a zaliatia špár m2 19,00
asfaltovou emulziou hr. 50 mm AB
5.
Úprava chodníka - uloženie zámkovej dlažby
m2 12,00
6.
Úprava trávnatých plôch - kultivácia + doloženie substrátu + urovnanie terénu
m2 3,00
+ výsev a valcovanie trávy + materiál
7.
Zníženie poklopov - zníženie hydrantového poklopu
ks 24,00
8.
Zníženie poklopov - zníženie kanalizačného poklopu
ks 70,00
FINANČNÁ SPRÁVA
Názov položky
Položka 142 písm a)
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie
Položka 142 písm b)
Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne
hospodáriaceho roľníka
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Názov položky
Položka 160
1. Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona

Suma eur
6,50
1,50

Suma eur
10,00

(zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; výrub
stromov) fyzická osoba
2. Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona
(zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; výrub
stromov). Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet
činnosti súvisí s podanou žiadosťou
Položka 162
t) Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
u) Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
v) Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
w) Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch
znečisťovania ovzdušia
x) Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov znečisťovania ovzdušia
y) Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia
z) Vydanie súhlasu na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách
aa) Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania
ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha
stavebnému konaniu

100,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
30,00

§ 11
Účinnosť nariadenia a záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo Schválené Mestským zastupiteľstvom v Podolínci dňa
................. a nadobúda účinnosť dňom ..........................
2) V prípadoch neuvedených v tomto nariadení sa bude postupovať podľa zák. NR SR č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení jeho zmien a doplnkov.

V Podolínci .........................

Ing. Daniel Marhevka
primátor mesta

