Sadzobník poplatkov
vyberaných mestom Veľký Šariš

Veľký Šariš dňa 24.4.2012

Ing. Mikuláš Drab
primátor mesta
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MATRIKA

1. Vyhotovenie odpisu /fotokópie/ výpisu alebo písomnej informácie úradných kníh,
úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných
spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení,
z knihy úmrtí, z knihy manželstiev za každú aj začatú stranu1)

1,50 €
2. Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom
stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v SR

10,00 €
3. Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 2) /poplatok
sa môže zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje náročnosť, urýchlené vybavenie
alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti/

0,50 €
4. Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby

3)

3,00 €
5. Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matriky 4)

1,50 €
6. Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade
štátnymi občanmi SR

16,50 €
7. Povolenie uzatvorenia manželstva pred iným než príslušným MÚ štátnymi
občanmi SR
-

-

1 )

Od poplatkov podľa bod 1. sú oslobodené národné metodické centrá, osvetové strediská, hvezdárne, planetária,
knižnice, galérie a štátne divadlá,
2 )
Od poplatku podľa bodu 3. je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č.
255/1946 Zb. O príslušníkoch čsl. Armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za
oslobodenie
3
) Poplatok v bode 4. sa vyberá podľa zákona č 311/99 Z.z. o registri trestov
4)
Podľa bodu 5. Od poplatku sú oslobodené pošty, inkasné strediská, zariadenia sociálnych služieb, právnické a fyzické
osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci vo vzťahu k príjemcovi bez
1
úhrady vynaložených nákladov
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16,50 €

8. Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi SR mimo určenej doby

16,50 €
9. Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi SR mimo úradnej určenej
miestnosti

66,00 €

10. Povolenie uzatvoriť manželstvo medzi štátnym občanom SR a cudzincom

66,00 €

11. Povolenie uzatvoriť manželstvo na území SR medzi cudzincami2 4)

165,50 €

-

5)

Od poplatkov (body 7.,8.,9.,10.,11.) sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, občania s ťažkým
zdravotným a držitelia preukazu ZŤP
6)
Od poplatkov pri bode 7. a 8. sú oslobodení snúbenci, ktorí uzatvárajú manželstvo na matričnom úrade
príslušnom podľa miesta prechodného pobytu alebo v mieste pracoviska jedného z nich.
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SEKRETÁRIÁT

Kopírovanie:

(zahŕňa aj materiálne náklady súvisiace s poskytnutím informácie
v zmysle zák. o slobodnom prístupe k informáciám)

Poštovné a balné:

A4 - jednostranne

0,10 €

A4 – obojstranne

0,13 €

A3 – jednostranne

0,13 €

A3 - obojstranne

0,16 €

v zmysle platného cenníka Slovenskej pošty a.s.

Vyhotovenie záznamu zo zasadnutia MsZ:
CD/DVD

10,00 € za 1 ks

Vyhlásenie oznamu:

1,50 €

Poplatky za trhové miesto, priestranstvo:






pri použití predajného stola vo vlastníctve mesta:
deň
2,00 €
týždeň
8,00 €
mesiac
30,00 €
pri použití vlastného predajného zariadenia:
deň
2,00 €
týždeň
7,00 €
mesiac
25,00 €
pri predaji z pojazdnej predajne:
deň
6,64 €
kalendárny rok
33,19 €

Prenájom (krátkodobý)
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta:
veľká zasad., sobášna sieň, kino, telocvičňa v ZŠ, škol. jedáleň 10,00 €/hod.
malá zasadačka, malá telocvičňa, trieda v ZŠ
Prenájom mini futbalového ihriska vo V. Šariši a v Kanaši:
študenti, dôchodcovia
žiaci za doprovodu dospelej osoby

5,00 €/hod.
10,00 €/hod.
5,00 €/hod.
zdarma
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PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ MESTA

Cenník zámkovej dlažby
Vzor názov
výrobku

Rozmer
1 ks / kg

ks / m2

Cena za
1 / ks
v Euro

Cena za m2
Euro

Hríb

22,5 x 13,8 x 6 cm

40

0,26

10,36

Kosť

22,5 x 13,8 x 6 cm

40

0,26

10,36

Vlnka

23,7 x 10,3 x 6 cm

40

0,26

10,36

Korytko

35 cm

3 bm

1,49

----------

Kvet
ozdobný

26,7 x 13,3 x 6 cm

26

0,38

9,92

Kvet
hladký

26,7 x 13,3 x 6 cm

26

0,38

9,92

Kvet
hladký

26,7 x13,3 x 2,5 cm

26

0,28

7,34

Teraso
Mriežka

30 x 30 x 3,5 cm

10

0,79

7,93

Chodníková
Dlaždica

35 x 35 x 4,5 cm

9

0,99

8,93

Zatravňovačka

26 x 26 x 6 cm

16

0,65

10,36

Obrubník

50 x 21 x 6 cm

2 bm

1,29

---------
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PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Cenník prác a služieb podnikateľskej činnosti

CENNÍK PRÁC A SLUŽIEB PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
(ceny uvedené bez DPH)
Cenník platný od 01.05.2010

UNC 060
DH 112
Traktor
Multicar
Tatra
Kontajner
Kosenie/mulčovanie
Stavebná suť
Vývoz
Smetná nádoba

prejazd
výkon
prejazd
výkon
výkon
výkon
prejazd
výkon (nakládka/vykládka)
prenájom
uskladnenie
zákonný poplatok

8,30 €/hod.
25,00 €/hod.
12,00 €/hod.
30,00 €/hod.
25,00 €/hod.
10,00 €/hod.
1,40 €/km
9,30 €/hod.
3,32 €/deň
0,07 €/m²
1,66 €/t
4,98 €/t
13,28 €/ks
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PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Samovýroba palivového dreva z lesov mesta Veľký Šariš

občania, ktorí majú trvalý pobyt
na území mesta Veľký Šariš

samovýroba
palivového dreva
(buk, dub, hrab)

1 prm

7,00 €
s DPH

občania, ktorí nemajú trvalý
pobyt na území mesta Veľký
Šariš

samovýroba
palivového dreva
(buk, dub, hrab)

1 prm

12,00 €
s DPH

štiepané palivové
drevo (metrovica)
z trvalých listnatých
drevín (buk, dub, hrab)

1 prm

40,00 €
s DPH
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ODDELENIE VÝSTAVBY, EKONOMICKÉ OODELENIE

1. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:
a/ pre fyzické osoby

6,50 €

b/ pre právnické osoby

16,50 €

2. Žiadosť o stavebné povolenie:
a/ na stavbu rodinného domu

33,00 €

b/ na stavbu bytových domov

66,00 €
2

c/ na stavby na rekreačnej a záhradkárskej chaty (do 25m )
2

(nad 25m )

23,00 €
39,50 €

3. Zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo
individuálnu rekreáciu a na zmeny týchto stavieb
pred dokončením

23,00 €

4. Stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu RD
(prípojky na ex. rozvodnú verejnú sieť)

16,50 €

5. Na ostatné neuvedené stavby a zmeny týchto
 stavieb a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom
náklade do 49.790,00 €

33,00 €

 nad 49.790,00 € do 99.581,00 € vrátane

49,50 €

 nad 99.581,00 € do 331.939,00 € vrátane

66,00 €

 nad 331.939,00 € do 3´319.391,00 €

116,00 €

 nad 3 319.391,00 €

199,00 €

6. Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

6,50 €
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7. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na
 stavbu s rozpočtom do 49.790,00

16,50 €

 nad 49.790,00 do 99.581,00 € vrátane

23,00 €

 nad 99.581,00 do 331.939,00 € vrátane

33,00 €

 nad 331.939,00 do 3´319.391,00 € vrátane

66,00 €

 nad 3 319 391,00 € vrátane

99,50 €

8. predĺženie stavebného povolenia

16,50 €

9. rozhodnutie o užívaní miestnej komunikácie
(prekopávka cesty)

99,50 €

10. Potvrdenie o pridelení súpisného čísla

1,50 €

11. Vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku v zmysle ÚP

3,50 €

Dane z nehnuteľností
1. Daň z pozemkov
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady v extraviláne: výmera x 0,3448 x 0,5 %
b) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady v intraviláne: výmera x 0,3448 x 2,5 %
c) trvalo trávnatý porast

výmera x 0,0365 x 2,5 %

d) záhrady

výmera x 1,85 x 0,5 %

e) zastavané plochy a nádvoria

výmera x 1,85 x 0,5 %

f) ostatné plochy okrem stav. pozemkov

výmera x 1,85 x 0,5 %

g) stavebné pozemky

výmera x 18,58 x 0,5 %

h) lesné pozemky, na ktorých sú hosp. lesy

výmera x 0,2 x 0,5 %

i) rybníky s chovom rýb

výmera x 0,2 x 0,5 %
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2. Daň zo stavieb
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu

0,07 €

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky

0,07 €

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát

0,25 €

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží

0,25 €

e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby využívané
na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu

1,20 €

f) stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)

1,20 €
1,20 €

Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane
podľa § 11 zákona a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 12 zákona zvýšenej o súčin
počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa § 12 ods. 3 zákona. Do počtu ďalších
podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa započítava prvé
nadzemné podlažie. Pri viacpodlažných stavbách podľa § 4 odseku 4 tohto VZN sa určuje
príplatok za podlažie v sume 0,33 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia.

3. Daň z bytov
Ročná sadzba dane z bytov je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru v bytovom dome:
a)

0,07 € za byty

b)

0,20 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú
činnosť

c)

1, 20 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú
činnosť

d)

0,35 € za nebytové priestory, slúžiace ako garáž

zárobkovú
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4. Daň za užívanie verejného priestranstva
a) 0,66 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý
aj zažatý deň za umiestnenie skládky
b) 0,16 € za každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva za umiestnenie
zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií a za každý aj začatý deň
c) 0,66 € za každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva a za každý
aj začatý deň za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
a predajného zariadenia
d) 0,16 € za každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva a za každý aj
začatý deň za umiestnenie informačno-reklamného zariadenia
e) 0,33 € za každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva a za každý aj
začatý deň v ostatných prípadoch
f)

0,66 € za dočasné parkovanie motorového vozidla - za jedno parkovacie miesto pri
verejných hromadných akciách konaných na území mesta

g) 0,33 € za terasy, za každý aj začatý m2

Daň za ubytovanie
Sadzba dane je 0,40 € na fyzickú osobu za 1 prenocovanie.
Platiteľom dane za ubytovanie je majiteľ zariadenia, ktorý prechodné ubytovanie
poskytuje a základom tejto dane je počet prenocovanie.
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ODDELENIE PRÁVNE, EKONOMICKĚ ODDELENIE

Daň za komunálny odpad a drobné odpady
Mesto Veľký Šariš na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady
na základe VZN č. 10/2007 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálny
odpad drobné odpady na území mesta Veľký Šariš.
Sadzba poplatku je:
a) 11,00 € /rok - za 1., 2.,3. a 4. člena domácnosti - 0,03 €
za osobu a kalendárny deň
b) 10,00 €/rok - za 5., 6., 7. a 8. člena domácnosti - 0,02 €
za osobu a kalendárny deň
c) 9,00 €/rok - za 9 a viac členov domácnosti - 0,02 €

Sadzba poplatku za zneškodnenie litra odpadu
a prepravné náklady viažuce sa k typu nádoby

a manipulačné

a) 1,83 €/1 ks – KUKA nádoba objemom 110 l za 1 vývoz pri frekvencií
26 vývozov ročne
b) 1,64 €/1 ks – KUKA nádoba s objemom 110 l za 1vývoz pri frekvencií
52 vývozov ročne
c) 1,33 €/1 ks ) – KUKA nádoba s objemom 110 l za 1 vývoz pri frekvencií
104 vývozov ročne
d) o 26,60 € sa zvyšuje poplatok pri užívaní viac smetných nádob
(1 Kuka nádoba /1 domácnosť) za byt a kalendárny rok a za každú smetnú
nádobu naviac
e) 11,00 €/rok sa určuje výška poplatku za chatu, chalupu za 1 rok pri užívaní
1 smetnej nádoby.
f)

2,00 €/rok – zaplatia ostatní občania, ktorí nevlastnia chatu v záhradkárskej
oblasti

g)

53,20 € - vývoz KUKA nádoby (1 ks) z nehnuteľnosti, kde nie je nikto
prihlásený k trvalému pobytu

d) o 80% sa zníži poplatok študentom, ktorí študujú v SR mimo územia mesta
a sú ubytovaní v zariadení poskytujúcom ubytovanie po predložení potvrdenia
- 12 -

o návšteve školy, resp. o ubytovaní v študentskom domove

Daň za psa
Sadzba dane je
a) 33,20 € za jedného psa a kalendárny rok
- v bytových domoch a v bytoch
- v objektoch slúžiacich na podnikateľské a iné zárobkové účely
b) 16,60 € za jedného psa a kalendárny rok
- v rodinných domoch,
- v záhradkárskych chatkách a pozemkoch
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo
právnickou osobou a základom dane je počet psov.
Od poplatku sú oslobodení osamelí dôchodcovia bývajúci v rodinných domoch,
v ktorých nie je prihlásená iná osoba k trvalému ani prechodnému pobytu. Oslobodenie
sa vzťahuje na držanie jedného psa.
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CINTORÍNSKE SLUŽBY
Cenník miestnych cien cintorínskych služieb, ktoré sa vzťahujú na cintoríny v meste
Veľký Šariš schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Veľký Šariš na svojom zasadnutí dňa
15.12.2011 ako prílohu VZN mesta Veľký Šariš č. 6/2011 o správe a prevádzkovaní
pohrebísk v Meste Veľký Šariš.
Tento cenník nadobudol účinnosť 1.1.2012 a platí pre cintorín:
 na ul. Tulčíckej
 pri Alžbetke
 v Kanaši

Cintorínske služby mesta Veľký Šariš zahŕňajú:
účasť organizátora pohrebu

10,00 €

použitie obradnej siene a katafalku

12,00 €

reprodukovaná hudba, zvonenie

3,50

používanie chladiaceho zariadenia za každý aj začatý deň

7,00 €

úprava zomrelého v rakve pri vystavení

2,50 €

použitie služobných odevov

15,00 €

nosenie rakvy

1,00 €/osoba

vystavenie kvetov k obradu

3,50 €

uloženie urny do zeme

5,00 €

prepožičanie hrobového miesta - 10 rokov

20,00 €

prepožičania hrobového miesta obyvateľom bez trvalého
bydliska v meste Veľký Šariš (10 rokov)

100,00 €

obnova (predĺženie) užívacieho práva (10 rokov)

20,00 €

prepožičanie hrobového miesta pre hrobku (10 rokov)

50,00 €

obnova (predlženie) užívacieho práva (10 rokov)

50,00 €

vykopanie hrobu obyčajného

40,00 €

vykopanie hrobu prehĺbeného

50,00 €

vykopanie hrobky samotnej s odprataním zeminy

55,00 €

vykopanie hrobky (jeden na druhého s odprataním zeminy)

60,00 €

vykopanie hrobu detského

20,00 €

otvorenie a uzavretie hrobu

15,00 €

otvorenie a uzavretie hrobky s následnou úpravou

25,00 €
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poplatok za odber vody (10 rokov)

5,00 €
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