
 Obec Kuchyňa v súlade s ustanovením § 6  ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanoveniami zákona č.145/95 Z.z. 
o správnych poplatkoch  v znení neskorších predpisov 

v y d á v a 
 

V Š E O B E C N E     Z Á V Ä Z N É     N A R I A D E N I E    O B C E 
č.  1/2006 

  
o poplatkoch 

za úkony vykonané na Obecnom úrade v Kuchyni 
  

 
článok  1. 

 
1.Toto nariadenie upravuje správne poplatky za pracovné úkony vykonávané Obecným 
úradom v Kuchyni. 
2. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon, alebo konanie 
v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný. 
3. Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou poukážkou 
a v hotovosti do pokladne OcÚ. 
4. Poplatky určené v sadzobníku sa platia bez vyrubenia , sú splatné pri podaní, ktoré smeruje 
k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka 
správnych poplatkov nie je ustanovené inak.  
5. Pri platení poplatku v hotovosti vydá Obecný úrad potvrdenie o zaplatení poplatku. 
 

článok 2 
Sadzobník správnych poplatkov 

Všeobecná správa 
 
Položka 1 
    Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho     
konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva 
1. fyzická osoba.................................................................................................................500 Sk 
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie................................5 000 Sk 
Položka 2 
a./ Vyhotovenie odpisu /fotokópie/, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, 
úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov s výnimkou prvého výpisu z knihy 
narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu.................................50 Sk 
b./ Osvedčenie odpisu /fotokópie/, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, 
úradných záznamov, registrov listín a zo spisov za každú aj začatú stranu 
v slovenskom jazyku...........................................................................................................50 Sk 
v cudzom jazyku /na OcÚ len český jazyk/......................................................................100 Sk 
Položka 3  
1. Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis.........................30 Sk 
Obecný úrad môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú  
náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti. 
2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov.................50 Sk 
 
Položka 8 
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby...................................100 Sk 
 
Položka 9 
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Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu 
účastníka konania..............................................................................................................500 Sk 
Položka 15 
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie 
1. fyzická osoba.................................................................................................................300 Sk 
2. právnická osoba..........................................................................................................5 000 Sk 
 

Vnútorná správa 
 
Položka 16 
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík.................................................................50 
Sk 
Položka 18 
a./ Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade štátnymi 
občanmi Slovenskej republiky...........................................................................................200 Sk 
b./ Uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi 
Slovenskej republiky..........................................................................................................500 Sk 
c./ Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi SR mimo určenej doby................300 Sk 
d./ Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi SR mimo úradne určenej  
miestnosti.......................................................................................................................1 000  Sk 
e./ Uzatvorenie manželstva medzi štátnymi občanmi SR a cudzincom.........................2 000 Sk 
f./ Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami...............................................................5 000 Sk 
g./ Uzatvorenie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR  
trvalý pobyt.....................................................................................................................5 000 Sk 
Položka 19 
Povolenie zmeny 
a./ Hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska..................................100 Sk  
b./ Priezviska maloletých detí.........................................................................................1 100 Sk 
c./ Mena alebo priezviska v ostatných prípadoch...........................................................3 000 Sk 
  

Pôdohospodárstvo 
 
Položka 38 
Vydanie rybárskeho lístka 
a./ ročný.............................................................................................................................200 Sk 
b./ trojročný.......................................................................................................................500 Sk 
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené deti do 15 rokov. 
Položka 45 
Žiadosť o vydanie súhlasu so zmenou druhu poľnohospodárskeho pozemku na ovocný sad, 
vinicu, chmeľnicu, na zalesnenie poľnohospodárskeho pozemku alebo premenu 
nepoľnohospodárskej pôdy na poľnohospodársku pôdu...................................................200 Sk 

 
Stavebná časť 

 
Položka 60 
Žiadosť o stavebné povolenie 
a./ na stavby na bývanie 
     1. na stavbu rodinného domu.....................................................................................1 000 Sk 
     2. na stavbu bytových domov....................................................................................2 000 Sk 
b./ na stavby na individuálnu rekreáciu /rekreačné a záhradkárske chaty/ 
     1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25m2....................................................................700 Sk 
     2. ak zastavaná plocha predstavuje 25 m2................................................................ 1 200 Sk 
c./ na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu 
 a na zmeny týchto stavieb pred dokončením....................................................................700 Sk 
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d./ 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........................................................................................................500 Sk 
e./ na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami.......................................................700 Sk 
f./ na zmeny dokončených stavieb podľa písmena d./ a e./ a zmeny týchto 
stavieb pred dokončením...................................................................................................500 Sk 
g./ na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred 
dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 1,5 mil. Sk .......................1 000 Sk 
nad 1,5, mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane............................................................................. 1 500 Sk 
nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane................................................................................2 000 Sk 
nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane............................................................................3 500 Sk 
nad 100 mil. Sk...............................................................................................................6 000 Sk 
h./ na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné 
stavebné povolenie............................................................................................................500 Sk 
Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb  na bývanie sú oslobodení 
občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP.  
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.....................dvojnásobok sadzby určenej v položke 60 
Položka 62 
a./ Žiadosť o povolenie  
     1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie  
         stavebného povolenia podľa položky 60..................................................................500 Sk 
     2. na odstránenie stavby...............................................................................................200 Sk 
     3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé 
         jednotlivé zariadenie..............................................................................................1 500 Sk 
     4. terénnych úprav........................................................................................................200 Sk 
         

Doprava 
 
Položka 83 
Povolenie uzávierky, príp. obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií..........2 000 Sk 
Položka 84 
Povolenie  na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu.....................1 000 Sk 
Položka 85 
Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti.........500 Sk 
 

Finančná správa a obchodná činnosť 
 
Položka 140 
Vydanie povolenia na prevádzkovanie výherných prístrojov, 
za každý výherný prístroj..............................................................................................45 000 Sk 
Položka 142 
a./ Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie.........200 Sk 
b./ Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne 
     hospodáriaceho roľníka..................................................................................................50 Sk 
Položka 143 
a./ Vydanie rozhodnutia obcou v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu 
podľa §4, § 13, § 38 ods. 6, § 59 a § 64 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní  
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších 
predpisov............................................................................................................................300 Sk 
c./ Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ...............................50 Sk 
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Životné prostredie 

 
Položka 160 
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa  Zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
a./ fyzická osoba................................................................................................................200 Sk 
b./ právnicka osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet  
činnosti súvisí s podanou žiadosťou...............................................................................2 000 Sk 
Položka 161 
Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených zákonom 543/2002 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
a./ fyzická osoba................................................................................................................200 Sk 
b./ právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorého predmet 
činnosti súvisí s podanou žiadosťou...............................................................................2 000 Sk 
Položka 162 
a./ Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov 
podľa zákona 223/2001 o odpadoch, okrem spaľovní odpadov a zariadení 
na spoluspaľovanie odpadov............................................................................................300 Sk  
b./ Žiadosť o udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov podľa zákona 223/2001 
o odpadoch na ktoré nebol daný súhlas podľa písmena a./ okrem zneškodňovania 
odpadov v spaľovniach a v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov...........................300 Sk 
c./ Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov 
okrem spaľovni odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov.................................300 Sk  
d./ Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak  
ide o zariadenie, na prevádzku ktorého nebol daný súhlas podľa písmena a./ a c./........300 Sk 
f./  Žiadosť o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.........................300 Sk 
g./ Žiadosť o udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov................................300 Sk 

 
článok  3. 

Poplatky za ďalšie úkony 
 
a./ Vyhotovenie fotokópie  formátu A4    jednostranne.................................2 Sk 
       dvojstranne...................................3 Sk 
    formátu A3    jednostranne...................................3 Sk 
       dvojstranne....................................5 Sk 
b./ Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase.......................................................50 Sk 
c./ Dni a hodiny určené na vyhlasovanie: predaja - streda, piatok o 8,30hod,11,00a 14,30hod. 
                                                                   správ MR – v zimnom období  15,30hod. prac. dni 

                      - v letnom období 16,30 hod. prac. dni  
     Od poplatku sú oslobodené vyhlásenia za zosnulých.  
d./ Vecné a odborné stanoviská k žiadostiam , ktoré vydá  
      referát OcÚ 
     1. fyzické osoby............................................................................................................100 Sk 
     2. právnické osoby........................................................................................................200 Sk 
     komisia OZ 

1. fyzické osoby......................................................................................................... 200 Sk 
2. právnické osoby......................................................................................................400 Sk 

e./  Vyhotovenie  čestného prehlásenia, splnomocnenia a pod. na vlastnú žiadosť............30 Sk 
 

článok 4 
Oslobodenie od poplatkov 

 
Podľa § 4 zákona 145/95 Z.z. : 
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1./ Od poplatkov sú oslobodené  tieto právnické a fyzické osoby : 
a./ štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie 
2./ Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním 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. 
 
 
 Toto všeobecne záväzné nariadenie obce bolo prerokované a schválené na zasadaní 
Obecného zastupiteľstva v Kuchyni 3. marca 2006. 
 
 
 
 
         Róbert Bujna 
         starosta obce 
 
 
 


