
 

 
Obecné zastupiteľstvo v obci Habura schvaľuje podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) zák. č. 

369/1990 Zb. v znení zmien o obecnom zriadení v znení zmien, v súlade so zák. č. 145/1995 

Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,  v znení zák. č. 220/1996 Z.z. o 

reklame, zák. č. 511/1992 Z.b. o správe daní a poplatkov v znení zmien a zák. č. 416/2001 

Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a neskorších 

predpisov 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VŠEOBECNÉ    ZÁVÄZNÉ     NARIADENIE 
č. 2/2020 

o  správnych    poplatkoch   a    poplatkoch za pracovné 

úkony vykonávané obcou Habura  platné od 1.1.2021  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené dňa: 04.12.2020 

 

VZN nadobudne účinnosť: 01.01.2021 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

§ 1 

 

1. Toto nariadenie upravuje a bližšie vymedzuje správne poplatky a poplatky (úhrady) za 

pracovné úkony, vykonávané Obcou Habura. 

 

2. Obec  Habura  je oprávnená vyberať a vymáhať poplatky za úkony vykonávané pri 

výkone samosprávy v súlade s § 4 ods. 1 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

zmien a doplnkov. 

 

§ 2 

Predmet poplatkov 

 

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku 

správnych poplatkov, sadzobník tvorí prílohu, ktorá je súčasťou Všeobecne záväzného 

nariadenia. 

 

§ 3 

Poplatník 

 

Poplatníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo 

konanie, alebo pre ktorú sa úkon vykonáva, alebo konanie uskutočňuje. 

 

 

§ 4 

Oslobodenie od poplatkov 

 

Od poplatkov sú oslobodené fyzické a právnické osoby uvedené v § 4 ods. 1/, 2/, 3/ zák. č. 

145/1995 Zb. o  správnych poplatkoch v znení neskorších zmien. 

 

§ 4  zák. č. 145/1995: 

(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby: 

a) štátne orgány, obce, štátne fondy a štátne rozpočtové organizácie s výnimkou poplatkov 

podľa XVI. časti sadzobníka, 

b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej 

republiky, 

c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie 

osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že 

je zaručená vzájomnosť. 

 

(2) 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 s 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. 



 

 

 

 

(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku   

živelnej  pohromy. 

 

(4) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva 

alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

 

§ 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 alebo poštovou poukážkou.  

 

§ 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 

Vrátenie poplatku 

 

Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa 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. 

 

§ 9 

Poplatky podľa tohto VZN za pracovné úkony, vykonávané obecným úradom 

a organizáciami samosprávy obce Habura na rok 2021 uvedené v eurách 
 

a/    Sadzobník poplatkov 

1. Vydanie potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte občana .......................5,00€ 

2. Vydanie potvrdenia k vydaniu osvedčenia k prevodu nehnuteľnosti  .................3,50 €  

3. Potvrdenie o poplatku za TDO   ...........................................................................1,65€ 

4. Poplatky za užívanie Domu smútku: 

- Jednorazový poplatok za DS ........................................................34,00 € 

- Za odobratú energiu 1kWh .............................................................0,21€ 

- Za vydanie potvrdenia o účasti na pohrebe ....................................0,50€ 

- Za prenájom veľkej zasadačky na kar...........................................10,00€ 

-  



5. Poplatky za hrobové miesta pre občanov bez trvalého pobytu v obci : 

- Poplatok za existujúce hrobové miesto .......................................100,- € 

- Poplatok za novovytvorené hrobové miesto................................250,- € 

 

6. Poplatok za užívanie zasadacích miestnosti OcÚ: 

– v letných mesiacoch (malá zasadačka)....................................................10,00€ 

– v letných mesiacoch (veľká zasadačka)..................................................15,00€                                       

– v zimných mesiacoch (topná sezóna malá zasadačka)........................... 20,00€ 

– v zimných mesiacoch (topná sezóna veľká zasadačka)..........................30,00€ 

– kinosála ..................................................................................................33,00€ 

 

7. Jednorazový poplatok za predajne miesto v areáli amfiteátra ............................20,00 €  

 

8.  Bežný oznam v miestnom rozhlase /podnikateľský, občiansky-vlastný text, 2x /:  

– do rozhlasu         ..........................................................................................5,00€ 

– za vyhlásenie mimo vysielacieho času /8 – 15 h. Po – Pia/ ........................8,00€ 

 

9. Potvrdenie alebo súhlas na prechodné uzatvorenie predajne alebo prevádzky ......1,50€  

10. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení predajnej doby v predajni .......................3,00€ 

11. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene predajnej doby .......................................1,50€ 

12. Vydanie osvedčenia o zápise SHR .........................................................................6,50€ 

13. Vydanie náhradného osvedčenia SHR /pri strate, zničení, poškodení atď./ ...........3,00€ 

14. Zmena údajov v SHR ..............................................................................................1,50€ 

15. Zrušenie osvedčenia o zápise SHR .........................................................................1,50€ 

16. Povolenie na výrub stromu ...................................................................................10,00€ 

 

b/      Správne poplatky ohľadom stavebného konania: 

  

1. Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác  

- právnická osoba........................30,00€ 

- fyzická osoba ...........................10,00€ 

 

c./Poplatok za spotrebu vody z obecného vodovodu 

 

1/  Poplatok sa platí za spotrebu vody z obecného vodovodu. 

2/ Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je napojená na obecný vodovod 

a odoberá vodu meranú prenajatým vodomerom, alebo paušálne podľa zákona. 

3/ Sadzba poplatku u fyzických osôb je 0,70 € za m3 a právnických osôb je 0,8569 € za m3. 

      

 

 

d./Poplatok za pripojenie na obecný vodovod 

 

1/ Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba za pripojenie na obecný vodovod. 

2/ Súhlas na pripojenie na obecný vodovod sa vydá fyzickej alebo právnickej osobe na 

základe písomnej žiadosti a po zaplatení poplatku 66 Eur. 

3/ Pripojenie na obecný vodovodnú sieť urobí odborník určený Obecným úradom. Je 

neprípustné pripojenie na sieť urobiť odborníkom iným ako určeným správcom siete. 

4/. Prípojku  hradí v plnej výške žiadateľ  a zostáva majetkom žiadateľa. 
 

 

 

 

 

 



§ 10 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahuje postup podľa osobitných predpisov zák. 

č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov. 

2. Výnos poplatkov je príjmom rozpočtu obce. 

3. Ak toto nariadenie neobsahuje podrobnejšiu úpravu, použije sa primerane zák. č. 

145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov a zmien. 

4. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Habure. 

5. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Michal Prejsa  

          starosta obce 

 

 

 

 

 


