SPRÁVNE POPLATKY
vyberané Obcou Zemianske Kostoľany v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
s účinnosťou od 2. 1. 2018.
VŠEOBECNÁ SPRÁVA

a)

b)

c)

1.
a)
2.

Položka 2
Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického
dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných
záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov
v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia
matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého
úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí
Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického
dokumentu, 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
Položka 3
Osvedčenie
podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis
Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov
a v žiadosti o odpis z registra trestov

2,00 €

5,00 €
2,00 €

2,00 €
2,00 €

Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo
vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)

5,00 €

Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa
koná z podnetu účastníka konania

16,50 €

VNÚTORNÁ SPRÁVA
Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

Položka 18
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 pre 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

2,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
70,00 €
35,00 €
70,00 €
200,00 €
200,00 €

PÔDOHOSPODÁRSTVO

a)
b)
c)
d)

Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
Týždenný
Mesačný
Ročný
Trojročný

1,50 €
3,00 €
7,00 €
17,00 €

STAVEBNÁ SPRÁVA

a)

b)

a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)

Položka 59
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia
o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu
2. pre právnickú osobu
Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

40,00 €
100,00 €
20,00 €

Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb
(nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú
samostatnú stavbu)
na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu

50,00 €

2. na stavbu bytového domu
na stavby na individuálnu rekreáciu napr. chaty, rekreačné domy alebo na
zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto
stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m²
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m²
na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu
2. bytových domov
na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo
stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m², malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka
4. na spevnené plochy a parkoviská
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné
kuchyne, bazény, sklady
na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom
a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m², malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka
4. na spevnené plochy a parkoviská
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady
na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred
dokončením podľa písmen d) a e)
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na
zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom
náklade

200,00 €

25,00 €
50,00 €
35,00 €
100,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €

50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
20,00 €

h)

a)

b)

c)

d)
e)

f)
g)
h)
i)

do 50 000 eur vrátane
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane
nad 10 000 000 eur
na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva
samostatné stavebné povolenie na stavby
Položka 60a
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1. právnickú osobu
2. fyzickú osobu
Žiadosť o zmenu doby trvania
1.reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od
3 m2 do 20 m2
2.reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako
20 m2
Ohlásenie jednoduchej stavby pre
1. právnickú osobu
2. fyzickú osobu
Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je
menšia ako 3 m2
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu
2. fyzickú osobu
Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby
a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia
Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná
dokumentácia stavby
Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
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

a)

b)
c)

a)

Položka 62
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. terénnych úprav pre
právnickú osobu
fyzickú osobu
Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti
Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia
Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom

100,00 €
200,00 €
400,00 €
600,00 €
800,00 €
1000,00€
50,00 €

100,00 €
30,00 €
60,00 €
150,00 €
50,00 €
20,00 €
30,00 €
30,00 €
10,00 €
80,00 €
10,00 €
30,00 €
10,00 €

3-násob.
sadzby
podľa
polož.60

30,00 €
50,00 €
20,00 €
100,00 €
20,00 €
100,00 €
20,00 €

35,00 €

b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

2. bytový dom
na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy
alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m²
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m²
Na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné
povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu
2. bytových domov
na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo
stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m², malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka
4. na spevnené plochy a parkoviská
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné
kuchyne, bazény, sklady
na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom
a ostaným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m², malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka
4. na spevnené plochy a parkoviská
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady
na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri
predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane
nad 10 000 000 eur
Na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako
20 m2

120,00 €
25,00 €
50,00 €
25,00 €
50,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
20,00 €
60,00 €
120,00 €
250,00 €
400,00 €
530,00 €
660,00 €
50,00 €

DOPRAVA

a)

Položka 80
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych
komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov
a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť
pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom
(ďalej len „nadmerná preprava“ a „nadrozmerná preprava“),
za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer
1. nadrozmerná preprava
1.1. pri prekročení prípustnej šírky vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
do 300,0
od 300,1 do 350,0
od 350,1 do 400,0
od 400,1 do 500,0
a za každých ďalších aj začatých 10 cm
1.2. pri prekročení prípustnej výšky vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
do 400,0

20,00 €
30,00 €
40,00 €
75,00 €
20,00 €
20,00 €

b)

c)

od 400,1 do 450,0
od 450,1 do 500,0
a za každých ďalších aj začatých 10 cm
1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky vrátane nákladu, ak celková
dĺžka jednotlivého vozidla alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je
do 12,00
od 12,01 do 22,00
nad 22,01
a za každých ďalších aj začatých 5 m
2. nadmerná preprava
2.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti, ak celková hmotnosť
vrátane nákladu (vyjadrené v t) je
do 20,00
od 20,01 do 30,00
od 30,01 do 50,00
a za každých ďalších aj začatých 10 t
2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu (nápravové zaťaženie)
bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je
od 3,01 do 5,00
od 5,01 do 10,00
od 10,01 do 15,00
od 15,01 do 20,00
a za každých ďalších aj začatých 5%
za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky
1. nadrozmerná preprava
2. ostatné prípady
za nadmernú prepravu, ak celková hmotnosť motorového vozidla alebo
jazdnej súpravy neprekročí 60 t, alebo nadrozmernú prepravu viacnásobne
opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac
6 mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na päťnásobok
Položka 81
Udelenie súhlasu na odlišné technické riešenie pri navrhovaní pozemných
komunikácií

c)

e)
f)

b)

c)

Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie
miestnych komunikácií
Položka 83
Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych
komunikácií
Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II.,
III. triedy a miestnych komunikácií
Položka 84
Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
Položka 85
Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné
nehnuteľnosti

40,00 €
115,00 €
20,00 €
20,00 €
115,00 €
190,00 €
55,00 €

115,00 €
190,00 €
300,00 €
75,00 €
95,00 €
150,00 €
270,00 €
380,00 €
190,00 €
190,00 €
380,00 €

50,00 €

80,00 €
70,00 €
40,00 €

40,00 €
30,00 €

FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

a)

c)

a)
b)

a)

b)

b)
c)
f)

Položka 140
Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných
hier:
3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj
Zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa
hazardnej hry pri
1. hazardných hrách uvedených v písmene a) v prvom až piatom bode
Položka 142
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do
evidencie
Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise
samostatne hospodáriaceho roľníka
Položka 143
Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane,
vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení
zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane
alebo platenia dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na
dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na
základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu
Vydanie potvrdenia obcou alebo orgánom finančnej správy podľa
osobitného predpisu
Položka 144
Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra
Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného
predpisu
Žiadosť o prerušenie daňového konania

1500,00€
200,00 €
6,50 €
1,50 €

9,50 €

3,00 €

9,50 €
16,50 €
9,50 €

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa
osobitného zákona (pozn. ochrana prírody a krajiny - výrub drevín)
1. fyzická osoba
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej
predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou
Položka 161
Podanie žiadosti o povolenie, zmenu alebo zrušenie výnimky zo zákazov
ustanovených osobitným zákonom (pozn. ochrana prírody a krajiny –
výrub drevín)
1. fyzická osoba
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej
predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou

t)

u)
v)

Položka 162
Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhromažďovanie odpadu dlhšie
ako 1 rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako 3 roky pre jeho
zhodnotením
Vydanie rozhodnutia o udelení autorizácie, predĺženie autorizácie alebo
jej zmeny
Vydanie rozhodnutia o udelení povolenia na cezhraničný pohyb odpadov

10,00 €
100,00 €

10,00 €
100,00 €

11,00 €
20, 00 €
50,00 €

Poznámka :
Oslobodenia, splnomocnenia a poznámky pre jednotlivé tu uvedené položky platia
podľa sadzobníka správnych poplatkov – príloha zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. v znení
neskorších predpisov.

