VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 8/2020

o poplatkoch za pracovné úkony, vykonávané
Obecným úradom v Kačanove.

Obec Kačanov v zmysle § 6 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení jeho noviel
a doplnkov, a zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení jeho noviel a doplnkov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 8/2020
o poplatkoch za pracovné úkony, vykonávané Obecným úradom
v Kačanove.
§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 Obecným úradom v Kačanove.
§2
Predmet poplatkov
Predmetom poplatkov sú úkony a konania Obecného úradu , ktoré sú uvedené v sadzobníku
poplatkov prislúchajúcemu k zákonu č. 145/95 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 v 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 s vykonávaním všeobecne
záväzných právnych 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 výkonu samosprávnych funkcií podľa zákona č. 369/90 Zb.
rozhoduje starosta obce Kačanov.
§5
Sadzby poplatkov
Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou. Sadzobník poplatkov tvorí súčasť
tohto Všeobecne záväzného nariadenia.
§6
Platenie poplatkov
Poplatky vyberané obcou sa platia v hotovosti do pokladne obce.
§7
Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov
1. Poplatky určené 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. 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 o zastavení konania pre
nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.
§8
Následky nezaplatenia poplatku
Ak poplatky splatné podľa § 7 tohto VZN nebudú zaplatené, Obecný úrad resp. iný správny
orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o 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 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.

3. Poplatok správny orgán vráti najneskôr do 30 dní odo dňa, keď zistil, že sa má poplatok
vrátiť.
4. Nárok na vrátenie poplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v
ktorom bol poplatok zaplatený.

§ 10
Poplatky podľa tohto VZN za pracovné úkony, vykonávané obecným úradom a
organizáciami samosprávy obce Kačanov uvedené v eurách
a) Sadzobník poplatkov – pracovné úkony
1. Vyhotovenie fotokópií textu: – formát A4
Jednostranne ........................................................................................... 0,10 €
Obojstranne ............................................................................................. 0,20 €
2. Bežný oznam v miestnom rozhlase ..................................................... 3,50 €
3. Miesto na predaj ................................................................................. 3,50 €
3. Vydanie potvrdenia o účasti na pohrebe ............................................ 2,00 €
4. Vydanie listiny o pridelení súpisného čísla na budovu ....................... 3,00 €
5. Potvrdenie o poskytovaní/neposkytovaní opatrovateľskej služby ..... 1,50 €
6. Potvrdenia na vyžiadanie občanov ...................................................... 2,00 €
7. Úkon alebo konanie na obecnom úrade s vydaním rozhodnutia ........ 6,50 €
8. Povolenie na výrub stromu
FO ............................................................................................................ 6,50 €
PO ........................................................................................................... 66,00 €
9. Vydanie rozhodnutia na otváracie a zatváracie hodiny ...................... 3,00 €
10. Poplatok za prenájom priestorov sály v kultúrnom dome:
 predajná akcia .............................................................................. 20,00 €
 pre občanov – svadby .................................................................100,00 €
 cudzí - svadby.............................................................................200,00 €
 rôzne výročia, oslavy, krstiny (bez živej hudby)......................... 40,00 €
 rôzne výročia, oslavy, krstiny (so živou hudbou) .......................100,00 €
 prepožičanie obradnej miestnosti ............................................... 20,00 €
 kar ................................................................................................ 40,00 €
 požičanie stolov (1 ks)................................................................. 2,00 €
 požičanie stoličiek (1ks) ............................................................. 0,20 €

11. Novozaložený hrob:
 Jednohrobové miesto (domáci) .................................................. 10,00 €
 Dvojhrobové miesto (domáci) .................................................... 15,00 €
 Detský hrob ................................................................................bez poplatku
 Jednohrobové miesto (cudzí) ......................................................150,00 €
 Dvojhrobové miesto (cudzí) .......................................................150,00 €

b) Správne poplatky – všeobecná správa podľa časti I. podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o
správnych poplatkoch v platnom znení
Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), 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 .........................................................2,00 €
c) Osvedčenie 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 ..............................................................................2,00 €
v cudzom jazyku .................................................................................... 3,00 €
Položka 3
1. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise,
za každý podpis ....................................................................2,00 €
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý
podpis ................................................................................... 5,00 €
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách
potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v
zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku
podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných
zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných
pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.
Splnomocnenie
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje
zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej
miestnosti.
Poznámka
Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení
neskorších predpisov.
Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby ........ 5,00 €
Položka 15
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
l. fyzická osoba ....................................................................................... 9,50 €
2. právnická osoba ..................................................................................165,50 €
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie
a/ na stavby na bývanie
l. na stavbu rodinného domu .................................................................50,00 €
2. na stavbu bytových domov ................................................................200,00 €
b/ na stavby na individuálnu rekreáciu /chaty, rekreačné domy, zmeny dokončených stavieb –
nadstavba, prístavba, a na zmeny týchto stavieb pred dokončením/
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 ............................................... 25,00 €
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 ................................................... 50,00 €
c/ na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .....................35,00 €
2. bytových domov ...............................................................................100,00 €
d/ na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na
individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ......................................30,00 €
2. na prípojky ba existujúcu verejnú rozvodnú sieť .......................30,00 €
3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,
jazierka .......................................................................................30,00 €
4. na spevnené plochy a parkoviská ...............................................30,00 €
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne, bazény,
sklady .........................................................................................30,00 €
e/ na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ......................................50,00 €
2. na prípojky ba existujúcu verejnú rozvodnú sieť .......................50,00 €
3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,
jazierka .......................................................................................50,00 €
4. na spevnené plochy a parkoviská ...............................................50,00 €
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. prístrešky,
sklady .........................................................................................30,00 €
f/ na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen
d./a e./ ...................................................................................................... 20,00 €
g/ na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred
dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 € vrátane ................................................................................100,00 €
nad 50 000 € do 100 000 € vrátane ........................................................200,00 €
nad 100 000€ do 500 000 € vrátane .......................................................400,00 €

nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane .................................................... 600,00 €
nad 1 000 000 € do 10 000 000 € vrátane ...............................................800,00 €
nad 10 000 000 € vrátane .......................................................................1 000,00 €
h/ na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné
povolenie na stavby .................................................................................50,00 €
i/ na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha
má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ..............................................................60,00 €
j/ na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha
je väčšia ako 20 m2 ................................................................................150,00 €
Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení
občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP.
Položka 62 a/
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1) rodinný dom .............................................................................35,00 €
2) bytový dom .............................................................................120,00 €
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo zmeny
dokončených stavieb (prístavba, nadstavba)
1) ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ..................................25,00 €
2) ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ......................................50,00 €
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
1) rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ............25,00 €
2) bytových domov .......................................................................50,00 €
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na
individuálnu rekreáciu
1) garáže s jedným alebo dvoma miestami ..................................20,00 €
2) na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....................20,00 €
3) na vodné stavby, napr. studne, vsaky na 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,
jazierka ..................................................................................... 20,00 €
4) na spevnené plochy a parkoviská .............................................. 20,00 €
5) na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne, bezény,
sklady ........................................................................................20,00 €
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným
budovám
1) garáže s jedným alebo dvoma miestami .................................. 30,00 €
2) na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..................... 30,00 €
3) na vodné stavby, napr. studne, vsaky na 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,
jazierka ......................................................................................30,00 €
4) na spevnené plochy a parkoviská ..............................................30,00 €
5) na stavby s doplnkovou funkciou napr. prístrešky, sklady ......30,00 €

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa
písmen d./a e./ ................................................................................20,00 €
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb
pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
1) do 50 000 € vrátane .................................................................. 60,00 €
2) nad 50 000 € do 100 000 € vrátane ..........................................120,00 €
3) nad 100 000€ do 500 000 € vrátane .........................................250,00 €
4) nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane ...................................... 400,00 €
5) nad 1 000 000 € do 10 000 000 € vrátane .................................530,00 €
6) nad 10 000 000 € vrátane .........................................................660,00 €
h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha
je väčšia ako 20 m2 ........................................................................50,00 €
Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na
bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je
oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa
súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem
prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne
stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov.
b/ Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom
l. do 49 790,50 € vrátane ........................................................................16,50 €
2. nad 49 790,50 € do 99 581,50 € vrátane ............................................23,00 €
3. nad 99 581,50€ do 331 939 € vrátane ....................................................................... 33,00 €
4. nad 331 939 € do 3 319 391,50 vrátane ................................................................... 66,00 €
5. nad 3 319 391,50 ...................................................................................................... 99,50 €
Položka 142
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie ............. 6,50 €

§ 10
Účinnosť nariadenia a záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v
Kačanove dňa 11.12.2020 uznesením č. 97/2020 a nadobúda účinnosť dňom
01.01.2021.
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.

...................................................
Michal Tomko
Starosta obce
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