Obec Helcmanovce v zmysle § 4, ods. 1 a 3, § 11 zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho noviel, zákona
416/2001 Z. z. o výkone prenesenej štátnej správy na
samosprávu a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
vydáva pre obec Helcmanovce toto:
Všeobecné záväzné nariadenie
Č. 12/2008
o správnych poplatkoch
a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané
Obcou Helcmanovce
Čl. 1
§ 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „ VZN „)
upravuje a bližšie vymedzuje správne poplatky a poplatky
(úhrady ) za konania a pracovné úkony ( ďalej len
poplatky), v zmysle výkonu samosprávnych funkcií a výkonu
prenesenej štátnej správy vykonávané Obcou Helcmanovce.
2. Obec Helcmanovce je oprávnená vyberať a vymáhať poplatky
za úkony vykonávané pri výkone samosprávy v súlade s § 4
ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov.
§ 2
Predmet poplatkov
Predmetom poplatkov sú úkony a konania vykonávané Obcou
Helcmanovce, ktoré sú uvedené v sadzobníku poplatkov
prislúchajúcemu k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení jeho noviel a doplnkov a sadzobníku
poplatkov prislúchajúcemu k tomuto všeobecne záväznému
nariadeniu a poplatky schválené týmto VZN za úkony vykonávané
nad rámec zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch a sadzobníka k nemu, špecifikované sadzobníku tohto
VZN.
Sadzobník tvorí prílohu, ktorá je súčasťou tohto VZN.
§ 3
Poplatník
Poplatníkom je PO alebo FO, 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 povinný zaplatiť úplatok spoločne
a nerozdielne.

§ 4
Oslobodenie od poplatkov
1. Od poplatkov sú v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch oslobodené tieto FO a PO:
a) štátne orgány, obce, štátne fondy a štátne
rozpočtové organizácie s výnimkou položky 10 a 11
sadzobníka správnych poplatkov
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach,
ktoré vykonáva v mene SR , s výnimkou položky 10
a 11 sadzobníka správnych poplatkov
c) diplomatickí zástupcovia poverení v SR, konzuli
z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa
medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za
predpokladu, že je zaručená vzájomnosť
2. Od poplatkov sú okrem osôb uvedený ods. 1 oslobodení aj
súdy, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa
osobitného predpisu a exekútori pri výkone exekúcie podľa
osobitného predpisu
3. 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 z výnimkou poskytovania údajov
zdravotnej poisťovni podľa osobitného predpisu,
c) o priestupkoch,
d) o správnych deliktoch,
e) o prístupe k informáciám o životnom prostredí,
f) o zamestnanosti s výnimkou sprostredkovania zamestnania
právnickými osobami alebo fyzickými osobami za úhradu
4. Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané
a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy
5. Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak
určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda,
ktorými je SR viazaná.
§ 5
Sadzby poplatkov
Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou.
§ 6
Platenie poplatkov

Poplatky vyberané obcou sú príjmom obce. Platia sa prevodom
z účtu v peňažných ústavoch, poštovou poukážkou alebo
v hotovosti. Pri platení poplatku v hotovosti vydajú
zamestnanci obecného úradu potvrdenie o zaplatení poplatku.
§ 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, ak pri jednotlivých položkách
sadzobníka nie je ustanovené inak. Poplatky sa platia
v eurách. 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 obecného
úradu na zaplatenie poplatku.
§ 8
Následky nezaplatenia poplatku
Ak poplatky splatné podľa § 7 tohoto VZN nebudú zaplatené,
obecný úrad úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu
o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno
odvolať.

§ 9
Vrátenie poplatku
1. Obecný úrad vráti poplatok v plnej výšku, k sa nemohol
vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia
poplatníka, alebo ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby
bol na to poplatok povinný, alebo vráti sumu, o ktorú
poplatník zaplatil viac, než bol povinný, ak pri
jednotlivých položkách sadzobníka nieje ustanovené 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 – vrátená
čiastka sa potom zaokrúhľuje na celé koruny nadol.
Proti takémuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať a rozhodnutie
nadobúda právoplatnosť dňom doručenia. Poplatok alebo
preplatok sa nevráti ak suma neprevyšuje 1,66 € (okrem
ods.1).
3. Poplatok obecný úrad vráti najneskôr do 30 dní odo dňa,
keď zistil, že sa ma poplatok vrátiť.
4. Nárok na vrátenie poplatku zaniká uplynutím 3 rokov od
konca kalendárneho konca, v ktorom bol poplatok
zaplatený.

§ 10
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Helcmanovciach dňa 15. 01. 2008 pod číslom uznesenia 17
– XII/2008.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2009.
3. V prípadoch neuvedených v tomto nariadení sa bude
postupovať podľa zák. SNR č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení zmien a doplnkov, zák. č. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov
a zákona 526/1990 Zb. o cenách.

Tibor Theis
starosta obce

PRÍLOHA.
K VZN Obce Helcmanovce
O správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony
vykonávané
Obcou Helcmanovce
SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
A/ za pracovné úkony a konania vykonávané Obcou Helcmanovce na
úseku všeobecnej správy
Por.
Úkon – konanie
číslo
1. Osvedčenie listiny – 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
- v českom jazyku
2. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise,
za každý podpis
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného
podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis

Suma

1,50 €
3,32 €

0,50 €
3,32 €

3.
4.

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia
o pobyte osoby
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti
na iné účely ako na bývanie
a) FO
b) PO

1,66 €
9,96
165,97
€

B/ za pracovné úkony a konania vykonávané Obcou Helcmanovce
na úseku pôdohospodárstva
Por.
Úkon – konanie
číslo
1. Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný
b) mesačný
c) ročný
d) trojročný

Suma
1,66 €
3,32 €
6,64 €
16,60 €

C/ za pracovné úkony a konania vykonávané Obcou Helcmanovce na
úseku stavebnej správy
Por.
Úkon – konanie
číslo
1. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
alebo rozhodnutia o využití územia, alebo
rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia alebo
predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení

2.

Stavby
a) pre FO
b) pre PO
Žiadosť o stavebné povolenie
a) na stavby na bývanie: - na výstavbu
rodinných domov
- na stavbu bytových domov
c) na stavby na individuálnu
rekreáciu (rekreačné chaty,
rekreačné domy, záhradkárske
chaty)
- ak zastavaná plocha
nepresahuje 25 m2
- ak zastavaná plocha
presahuje 25 m2
d) na zmeny dokončených stavieb na
bývanie alebo individuálnu
rekreáciu a na zmeny týchto

6,64 €
16,60 €
33,19 €
66,39 €
23,24 €
39,83 €
23,24 €

16,60 €
23,24 €

Suma

3.

4.

5.

stavieb pred dokončením
16,60 €
e) na stavby, ktoré plnia doplnkovú
funkciu rodinného domu, a na
stavby slúžiace na podnikateľskú
činnosť na pozemkoch rodinných
33,19 €
domov, na prípojky na existujúcu
49,79 €
verejnú rozvodnú sieť
66,39 €
f) na stavbu garáže s jedným alebo
116,18 €
dvoma miestami
199,16 €
g) na zmeny dokončených stavieb podľa
písmen e) a f) a na zmeny týchto
16,16 €
stavieb pred dokončením
h) na ostatné neuvedené stavby a na
zmeny týchto dokončených stavieb
33,19 €
a zmeny stavieb pred dokončením
pri predpokladanom rozpočtovom
náklade:
- do 1,5 mil. Sk vrátane
- nad 1,5 mil. Sk do 3 mil.
Sk vrátane
- nad 3 mil. Sk do 10 mil.
Sk vrátane
- nad 10 mil. Sk do 100 mil.
Sk vrátane
- nad 100 mil. Sk
i) na stavby dočasných objektov
zariadení staveniska, ak sa vydáva
samostatné stavebné povolenie
j) na stavby dočasných objektov
zariadení staveniska, dopravných
stavieb, ak sa vydáva samostatné
stavebné povolenie
Žiadosť o dodatočne povolenie stavby,
dvojnásobok sadzby
ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 určenej v položkách
bez stavebného povolenia alebo v rozpore a) až i)
zo zákonom a o dodatočné povolenie zmeny
stavby
Žiadosť o povolenie
16,60 €
a) na zmenu užívania stavby, ak nieje
spojené so stavebným konaním,
o vydanie stavebného povolenia
6,64 €
podľa položiek od a) až i)
b) na odstránenie stavby
49,79 €
c) informačného, reklamného alebo
6,64 €
propagačného zariadenia, za každé
16,60
€
jednotlivé zariadenie
16,60 €
d) terénnych úprav
e) na odstránenie objektu dopravnej
stavby
f) terénnych úprav v ochrannom pásme
dopravnej stavby
Návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým
16,60 €
nákladom:
23,24 €
- do 1,5 mil. Sk vrátane

-

nad 1,5 mil. Sk do 3 mil.
Sk vrátane
nad 3 mil. Sk do 10 mil.
Sk vrátane
nad 10 mil. Sk do 100 mil.
Sk vrátane
nad 100 mil. Sk

33,19 €
66,39 €
99,58 €

D/ za pracovné úkony a konania vykonávané Obcou Helcmanovce na
úseku finančnej správy a obchodnej činnosti
Por.
Úkon – konanie
číslo
1. Udelenie povolenia prevádzkovania výherných
a hracích prístrojov, za každý prístroj
2.
3.
4.
5.

Zmena povolenia o premiestnenie výherných
hracích prístrojov, výmena prístroja v priebehu
platnosti povolenia
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne
hospodáriaceho roľníka (SHR) do evidencie
Vydanie náhradného osvedčenia SHR (pri strate,
zničení, poškodení a pod.)
Zmena priezviska alebo trvalého pobytu
v osvedčení o zápise SHR

Suma
1493,73
€
33,19 €
6,64 €
3,32 €
1,66 €

E/ za pracovné úkony a konania vykonávané Obcou Helcmanovce na
úseku ochrany životného prostredia
Por.
Úkon – konanie
číslo
1. Súhlas na výrub stromov:
- FO
- PO

Suma
6,64 €
66,39 €

SADZOBNÍK OSTATNÝCH POPLATKOV ZA PRACOVNÉ ÚKONY VYKONÁVANÉ
OBCOU HELCMANOVCE
A/ za pracovné úkony a konania vykonávané Obcou Helcmanovce na
úseku všeobecnej správy
Por.
Úkon – konanie
Suma
číslo
1. Vydanie potvrdenia z evidencie obyvateľstva
o trvalom alebo prechodnom pobyte občana
3,32 €
2. Vydanie rozhodnutia, listiny alebo oznámenia
9,96 €
o pridelení súpisného čísla na budovu
3. Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle Úhrada

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám

všetkých
priamych
nákladov
(nosič,
poštovné
atď.) za
dodanie
informácie
v aktuálnych
cenách

B/ za pracovné úkony a konania vykonávané Obcou Helcmanovce na
úseku výstavby, dopravy a obchodu
Por.
Úkon – konanie
číslo
1. Potvrdenie pre FO podľa stavebného zákona
a písomností podobného charakteru (napr. o roku
postavenia stavby, kolaudácií stavby, pre účely
znaleckého posudku a pod.)

Suma

1,66 €

C/ za pracovné úkony a konania vykonávané Obcou Helcmanovce na
úseku finančnom a správy majetku obce
Por.
Úkon – konanie
Číslo
1. Prenájom priestorov DSaK:
- veľká sála 2 hodiny
- malá sála – bar, spol. miestnosť
2 hodiny
každá ďalšia začatá hodina
veľká sála

Suma
49,79
33,19
4,98
4,98
82,98
49,79
4,98
4,98

malá sála
- počas vykurovacieho obdobia: veľká sála
2 hodiny

€
€
€
€
€
€
€
€

malá sála –
bar, spol. m.
2 hodiny
Každá ďalšia začatá hodina: veľká sála
2.

3.

malá
sála
Poskytnutie priestorov OcÚ pre akcie súkromného
charakteru napr. svadba, kar, spoločenské posedenie:
- veľká zasadačka jedna hodina
- každá ďalšia začatá hodina
cintorínsky poplatok:
- cintorínsky poplatok za hrob, urnu pri
úmrtí občana na 10 rokov
- obnova (predĺženie) užívacieho práva za

16,60 €
3,32 €

16,60 €

4.

každých ďalších 10 rokov
- cintorínsky poplatok za detský hrob na 10
rokov
- obnova (predĺženie) užívacieho práva
každých ďalších 10 rokov
- cintorínsky poplatok za hrobku na 10 rokov
- obnova (predĺženie) užívacieho práva za
každých 10 rokov
- cintorínsky poplatok za betónový rám na 10
rokov
- obnova (predĺženie) užívacieho práva
každých ďalších 10 rokov
Kopanie hrobu
kopanie 1 – hrobky
kopanie 2 – hrobky
prepožičanie obratnej siene k uskutočneniu poslednej
rozlúčky
prepožičanie chladiaceho zariadenia na jeden deň

16,60 €
9,96 €
9,96
49,79
49,79
19,92

19,92 €

66,39
49,79
82,98
33,20

Účinnosť: 01.01.2009
Vyvesené pred schválením dňa: 01.12.2008
Zvesené dňa: 15.12.2008
Schválené OZ dňa: 15. 12. 2008
Vyvesené po schválení dňa: 16.12. 2008

€
€
€
€

3,32 €

D/ za ostatné pracovné úkony a konania vykonávané Obcou
Helcmanovce
Por.
Úkon – konanie
číslo
1. Vyhotovenie fotokópií:
- formát A4 jednostranne
- formát A4 obojstranne
- formát A3 jednostranne
- formát A3 obojstranne
2. Oznamy v obecnom rozhlase:
- bežný oznam
- gratulácia
- smútočný oznam
- vyhlásenie politických strán a hnutí,
spol. organizácií

€
€
€
€

Suma
0,07
0,10
0,13
0,17

€
€
€
€

1,66 €
3,32 €
bez
poplatku
bez
poplatku

Dodatok č.1 k VZN Obce Helcmanovce
O správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony
vykonávané
Obcou Helcmanovce
SADZOBNÍK OSTATNÝCH POPLATKOV ZA PRACOVNÉ ÚKONY VYKONÁVANÉ
OBCOU HELCMANOVCE
A/ za pracovné úkony a konania vykonávané Obcou Helcmanovce na
úseku všeobecnej správy
Por.
Úkon – konanie
číslo
1. Vydanie potvrdenia z evidencie
obyvateľstva o trvalom alebo prechodnom
pobyte občana
2. Vydanie rozhodnutia, listiny alebo
oznámenia o pridelení súpisného čísla
na budovu
3. Žiadosť o sprístupnenie informácií
v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám

Suma
4 €
10 €
Úhrada všetkých
priamych nákladov
(nosič, poštovné
atď.) za dodanie
informácie
v aktuálnych
cenách

B/ za pracovné úkony a konania vykonávané Obcou Helcmanovce na
úseku výstavby, dopravy a obchodu
Por.
Úkon – konanie
číslo
1. Potvrdenie pre FO podľa stavebného zákona
a písomností podobného charakteru (napr.

Suma
2 €

o roku postavenia stavby, kolaudácií
stavby, pre účely znaleckého posudku
a pod.)
C/ za pracovné úkony a konania vykonávané Obcou Helcmanovce na
úseku finančnom a správy majetku obce
Por.
Úkon – konanie
Číslo
1. Prenájom priestorov DSaK:
- veľká sála 2 hodiny
- malá sála – bar, spol. miestnosť
2 hodiny
každá ďalšia začatá hodina
veľká sála

Suma
50 €
34 €
5 €
5 €
83 €
50€
7 €
7 €

malá sála
- počas vykurovacieho obdobia: veľká sála
2 hodiny
malá
sála – bar, spol. m.
2 hodiny
Každá ďalšia začatá hodina: veľká sála
2.

3.

4.

malá sála
Poskytnutie priestorov OcÚ pre akcie súkromného
charakteru napr. svadba, kar, spoločenské
posedenie:
- veľká zasadačka jedna hodina
- každá ďalšia začatá hodina
cintorínsky poplatok:
- cintorínsky poplatok za hrob, urnu
pri úmrtí občana na 10 rokov
- obnova (predĺženie) užívacieho
práva za každých ďalších 10 rokov
- cintorínsky poplatok za detský hrob
na 10 rokov
- obnova (predĺženie) užívacieho
práva každých ďalších 10 rokov
- cintorínsky poplatok za hrobku na
10 rokov
- obnova (predĺženie) užívacieho
práva za každých 10 rokov
- cintorínsky poplatok za betónový
rám na 10 rokov
- obnova (predĺženie) užívacieho
práva každých ďalších 10 rokov
Kopanie hrobu
kopanie 1 – hrobky
kopanie 2 – hrobky
prepožičanie obratnej siene k uskutočneniu

17 €
4 €

17 €
17

€

10 €
10 €
50 €
50 €
20 €
20 €

67
50
83
34

€
€
€
€

poslednej rozlúčky
prepožičanie chladiaceho zariadenia na jeden
deň

4 €

D/ za ostatné pracovné úkony a konania vykonávané Obcou
Helcmanovce
Por.
Úkon – konanie
číslo
1. Vyhotovenie fotokópií:
- formát A4 jednostranne
- formát A4 obojstranne
- formát A3 jednostranne
- formát A3 obojstranne
2. Oznamy v obecnom rozhlase:
- bežný oznam
- gratulácia
- smútočný oznam
- vyhlásenie politických strán a hnutí,
spol. organizácií
3.

Použitie faxu – 1 strana
Účinnosť: 01.01.2010
Vyvesené dňa: 07.12.2009
Zvesené dňa: 27.12.2009
Schválené OZ dňa: 28.12.2009

Suma
0,10
0,15
0,20
0,25

€
€
€
€

2 €
4 €
bez
poplatku
bez
poplatku
0,30 €

