SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV, KTORÉ OBEC
SMILNO VYBERÁ ZA SPRÁVNE ÚKONY
Príloha Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z o správnych poplatkoch

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
I. ČASŤ
VŠEOBECNÁ SPRÁVA
Položka 2
a) Overenie 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 ...

1,50 EUR

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 .....

1,50 EUR

Položka 3
1. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ...

1,50 EUR

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

5,00 EUR

Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné
strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú
sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok
ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia
zisku.

Podľa Zákona č. 439/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon národnej rady Slovenskej
republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony, účinnosť od 01.01.2013)

V. ČASŤ
STAVEBNÁ SPRÁVA
Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia
alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu ....................................................................... 40 EUR
2. pre právnickú osobu ................................................................... 100 EUR
b) Návrh ba predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby .......... 20 EUR
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí
neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným
zákonom11), osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá,
ktorých zriaďovateľom je štát alebo VÚC.
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba,
a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu .....
2. na stavbu bytového domu .....
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad 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 .....
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .....
2. bytových domov .....
d) 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 .....

prístavba)

50 EUR
200 EUR

25 EUR
50 EUR
35 EUR
100 EUR

30 EUR
30 EUR
30 EUR
30 EUR
30 EUR

Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1. právnickú osobu .....
2. fyzickú osobu .....
b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
1. právnickú osobu .....
2. fyzickú osobu .....
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu .....
2. fyzickú osobu .....
f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe .....
g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby .....

100 EUR
30 EUR
50 EUR
20 EUR
30 EUR
10 EUR
30 EUR
10 EUR

Položka 62
a) 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 ...

30 EUR

50 EUR
20 EUR

Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom .....
2. bytový dom .....
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napr. chaty, rekreačné domy
alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 .....
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 .....
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané
stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .....
2. bytových domov .....
d) 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, jazierka .....
4. na spevnené plochy a parkoviská .....
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám ...

35 EUR
120 EUR

25 EUR
50 EUR

25 EUR
50 EUR

20 EUR
20 EUR
20 EUR
20 EUR
20 EUR

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia 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.

