
Návrh nariadenia vyvesený na úradnej tabuli obce Ňagov dňa:30.11.2010 
Nariadenie vyvesené na úradnej tabuli obce: Ňagov 15.12.2010 
Nariadenie nadobúda účinnosť dňa:  1.1.2011 
 
    Obec Ňagov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov  a v súlade ustanoveniami zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov  v y d á v a    toto 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE Ňagov 
č. 2 

 
o poplatkoch za úkony a služby poskytované Obecným úradom v Ňagov 

 
 

§ 1 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje poplatky za pracovné úkony a služby vykonávané 

Obecným úradom v Ňagov. 
2. Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovací úkon alebo 

službu. 
3. Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou poukážkou alebo v hotovosti na 

obecnom úrade. 
4. Poplatky sa platia bez vyrubenia, sú splatné pri podaní a sú príjmom obce. Pri platení poplatku 

v hotovosti vydá obecný úrad potvrdenie o zaplatení poplatku. 
 

 
§ 2 

SADZOBNÍK POPLATKOV  
 
1. Poplatky za potvrdenia a stanoviská:  
a) vydanie potvrdenia a stanoviska rôzneho druhu okrem potvrdení  
podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch  
(viď Príloha č.2) 
 
Vydanie potvrdenia o účasti na pohrebe je oslobodené od poplatkov. 
 
2. Poplatok za miestny rozhlas a oznamy na obecnej tabuli: 
a)vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase – fyzické osoby........................................................1,66 € 
b)  vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase – právnické osoby  alebo podnikatelia..................3,31 € 
c)   poplatok za vyvesenie oznamu na obecnej tabuli..................................................................1,66 € 
 
3. Poplatok za kopírovanie:  
a)  formát A4 – jednostranne.......................................................................................................0,06 € 
b)  formát A4 – obojstranne.........................................................................................................0,09 € 
 
4. Poplatky za prenájom priestorov KD 
a) predajné a iné zárobkové akcie práv. a fyz. osôb................................................................10,00 € 
b) diskotéka (občania obce).....................................................................................................33,00 € 



c) zábava (usporiadaná organizáciou obce)............................................................................50,00 € 
d) zábava FO (občan)..............................................................................................................50,00 € 
e) svadba (občania obce)........................................................................................................50,00 € 
f) svadba (občania mimo obce)..............................................................................................66,38 € 
g) svadba (len na čas zrazu)...................................................................................................16,59 € 
h) rodinná oslava.....................................................................................................................16,59 € 
i) pohrebná hostina (kar).........................................................................................................6,63 € 
     Poplatok za prenájom priestorov zasadačky OcÚ 
     Letné obdobie ......................................................................................................................6,63€   
     Zimné obdobie ................................................................................................................... .9,95€ 
       
5.  Poplatky za úkony pri realizácii § 21 zák. č. 211/2000 z. z. o slobodnom prístupe   

k informáciám: 
a) vydanie výpisu, resp. kópie z uznesení a zápisníc obecného zastupiteľstva, komisií obecného 

zastupiteľstva a iné (za každú začatú stranu).......................................................................0,33 € 
b) odoslanie faxovej správy A4.................................................................................................0,33 € 
c) príjem faxovej správy............................................................................................................0,33 € 
d) informácia poskytnutá na diskete / CD ................................................................................0,99 €  
e) poplatok za poskytnutie informácie o vlastníctve parcely.....................................................1,66 € 
f) poštové poplatky..........................................................................podľa cenníka Slov. pošty 
 
6. Správne poplatky  
Viď príloha č. 2 : Sadzobník správnych poplatkov 
 
9.  Poplatky za služby na pohrebisku a v Dome nádeje 
Viď príloha č.1 : Sadzobník cintorínskych poplatkov 
 
 

§ 3 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Od poplatkov je oslobodená škola a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ňagov 

poplatkov sú oslobodené potvrdenia používané na sociálne účely. 
2. O ďalších oslobodeniach - výnimkách rozhoduje starosta obce. 
3. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia  obce Ňagov o poplatkoch za úkony a služby 

poskytované Obecným úradom  v Ňagove sa ruší schválenie o miestnom poplatku za užívanie 
priestorov KD a poplatku za vyhlásenie miestnym rozhlasom. 

4. Toto všeobecné záväzné nariadenie obce Ňagov č.2/2010 o poplatkoch za úkony a služby poskytované 
obecným úrad v Ňagove bolo schválené OZ č. 19   dňa   14.12.2010 a nadobúda účinnosť  dňom 
1.1.2011. 

 
 

                   
V Ňagove, 14.12.2010 
 
 

        Sergej Smetanka 
         starosta obce  

 
 



 
 

 
 

Príloha č.2 : Sadzobník správnych poplatkov 
 
Všeobecná správa 
 
Položka 2  
 
Osvedčenie odpisu (fotokópie), za každú začatú stranku výpisu alebo písomnej informácie z úradných 
kníh ...............            ..................... ..................................................................1,50 € 
 
Položka 3  
Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis............0,50 €   
           
Osvedčenie podpisu mimo úradnej miestnosti obce...........................................0,50 €  
  
 
Vnútorná správa  
 
Položka 4 
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby......................3,50 €  
(od poplatku za vydanie písomného potvrdenia o pobyte osoby sú oslobodené deti do 15 rokov a 
študenti, vydanie potvrdenia na pohreb,)     
Vydanie potvrdenia   o pobyte  pre sociálne účely ..............................................1€  
 
Položka 5 
Vydanie rybárskeho lístka 
a) týždenný .........................................................................................................1,50 € 
b) mesačný .........................................................................................................3,00 € 
c) ročný ...............................................................................................................6,50 € 
d) trojročný   ......................................................................................................16,50 € 
 
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov 
 
Stavebná správa  
 
Položka 6 
 
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo 
rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení 
stavby: 
a) pre fyzické osoby...........................................................................................6,50 € 
b) pre právnické osoby.....................................................................................16,50 € 
Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno 
rozhodnutie. 
 
 
 



 
Položka 7 
 
Žiadosť o stavebné povolenie: 
a.) na stavby na bývanie 
1. na stavbu rodinného domu.............................................................................16,50, € 
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty) 
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ......................................................23,00 € 
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2.......................................................... 39,50 € 
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu 
rekreáciu a na zmeny stavieb pred dokončením.................................................23,00 € 
d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rod. domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú  
činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú 
sieť.....................................................................................................................16,50 € 
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami.......................................16,50 € 
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb  
pred dokončením...............................................................................................16,50 € 
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné  
povolenie...........................................................................................................16,50 € i) na stavby 
dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb,  
ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie..................................................33,00 €   
        
Položka 8 
 
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 9 
 
a) Žiadosť o povolenie 
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie stavebného 
    povolenia podľa položky 60.................................................................................16,50 € 
2. na odstránenie stavby............................................................................................6,50 € 
3. na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé 
zariadenie................................................................................................................. 49,50 € 
4. terénnych úprav...................................................................................................... 6,50 € 
5. na odstránenie objektu dopravnej stavby...............................................................16,50 € 
6. terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby........................................16,50 € 
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti......................................................................99,50 € 
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia..................................................16,50 € 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Položka 10 a 
 
a.) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom 
do 49790,50 € (1,5 mil. Sk)vrátane..............................................................................16,50 € 
nad 49790,50 € do 99581,50 € (1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk) vrátane...............................23,00 € 
nad 99581,50 € do 331939,00 € (3 mil. Sk do 10 mil. Sk) vrátane..............................33,00 € 
nad 331939,00 € do 3319391,50 € (10 mil. Sk do 100 mil. Sk) vrátane.......... ...........66,00 € 
nad 3319391,50 € (100 mil. Sk) ........................................................................... ......99,50 € 
b.) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby..................................16,50 € 
c.) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby..................................33,00 € 
 
Položka 11 
 
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona (žiadosti o vydanie 
súhlasu na výrub dreviny) 
1. fyzická osoba............................................................................................................6,50 € 
2. právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie,  
ktorého predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou.................................................66,00 €  
      
Položka 12 
 
Poplatok za užívanie (požičiavanie) riadu 
Tanier, príbory, malý pohár, veľký pohár a varecha   do 50  ks..................................10,00 € 
do 100  ks...........    .....................................................................................................15,00 € 
Oslava a kár  
(občanov obce Ňagov  od poplatku  sú oslobodený) 
( v prípade rozbitia alebo straty  poplatok 1,65 €/ks).     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Príloha č.1 : Sadzobník cintorínskych poplatkov 
 
 
1.  93.03.12 PREVÁDZKA POHREBNÝCH ÚSTAVOV 

len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení do zákonnej lehoty 
pochovania 

2.1 Použitie chladiaceho zariadenia a obrad. siene na jeden smútočný obrad 
 

občania s trval. pobytom v obci Ňagov......................................../35  
 
 

1.Od poplatku podľa bodu č.2 sú oslobodená deti do 15 rokov. 
      2.Od poplatku podľa bodu č.2  môžu byť čiastočne (50%) oslobodení občania s tr. pobytom na 
území   
         obce zasiahnutí mimoriadnou udalosťou (posúdi a rozhodne starosta). 
 
Uvedené maximálne ceny sú konečné a sú prepočítané konverzným kurzom 

1 = 30,1260 Sk! 
 
* Obec nie je platcom dane z pridanej hodnoty. 
**Od 1.1.2011 sa na ceny v Sk neprihliada. 
 
 
 
 
       Sergej Smetanka 
           starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Táto Príloha č.1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska obce Ňagov  bola schválená už. č.2/2010 

dňa 14.12.2010 a nadobúda účinnosť dňom schválenia. 
 

 



 


