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N Á V R H  -  V Z N  č . 0 2 / 2 0 2 1  
OBCE ZBOROV NAD BYSTRICOU  
o správnych poplatkoch a iných poplatkoch  

na území obce Zborov nad Bystricou 

 
Obec Zborov nad Bystricou podľa § 4 a §6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych 

poplatkoch, v znení neskorších zmien, doplnkov a novelizácií  

 

vydáva 
 

Všeobecne záväzne nariadenie o správnych poplatkoch z iných poplatkoch na území Obce 

Zborov nad Bystricou (ďalej len „VZN“). 

 

§ 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

1. Toto VZN upravuje poplatky za pracovné úkony vykonávané Obcou Zborov nad 

Bystricou.  

2. Predmetom poplatkov sú úkony a konania vykonávane Obcou Zborov nad Bystricou, ktoré 

sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov prislúchajúcemu zákonu NR SR č. 145/1995 

Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v sadzobníku poplatkov 

prislúchajúceho k tomuto VZN a poplatky schválené týmto VZN za úkony vykonávané nad 

rámec zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a sadzobníka k nemu, 

špecifikované v sadzobníku tohto VZN. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN tvorí Sadzobník poplatkov za úkony vykonávané 

Obcou Zborov nad Bystricou 

§ 2 

POPLATNÍK 

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

alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný. 

2. Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne. 

 

§ 3 

OSLOBODENIE OD POPLATKOV 

1. Od poplatkov sú oslobodené fyzické a právnické osoby uvedené v § 4 ods. 1, 2, 3, 4, 5 

zákona NR SR č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a to: 

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

 a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie 

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

republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak, 

 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 
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zaručená vzájomnosť. 

 

(2) Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, 

orgány činné v trestnom konaní, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa 

osobitného predpisu, exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu. Slovenský 

Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu a právnická osoba so 100 % 

majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli 

zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať 

úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy. 

 (3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných 

právnych predpisov 

 
a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia, nemocenského 

zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového 

dôchodkového sporenia, štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci, 

 b) o priestupkoch, 

 c) o slobodnom prístupe k informáciám. 

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

živelnej pohromy. 

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

alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

 (6) Od poplatkov sú oslobodené konania a úkony, ktorých predmetom je zmena priezviska                  

po uzavretí manželstva; to neplatí, ak sa vydáva doklad urýchlene na žiadosť poplatníka. 

 

§ 4 

SADZBY POPLATKOV 

 

1. Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou, ktorý tvorí prílohu tohto VZN. 

2. Sadzbu poplatkov je možné znížiť, resp. odpustiť vo výnimočných prípadoch                             

na základe písomného súhlasu starostu obce.            

 

§ 5 

VZNIK POPLATKOVEJ POVINNOSTI A SPLATNOSŤ POPLATKU 

1. Poplatková povinnosť vzniká podaním podnetu alebo žiadosti na vykonanie úkonu 

organizáciou samosprávy, ak toto nariadenie v Zákone NR SR č. 145/95 Z. z. v znení noviel  

neustanovuje inak. 

2. Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou poukážkou alebo 

v hotovosti do pokladne obce. 

3. Poplatky sa platia bez vyrubenia, sú platné pri podaní a sú príjmom obce. Pri platení poplatku 

v hotovosti vydá Obec Zborov nad Bystricou potvrdenie o zaplatení poplatku. U poplatkoch majúcich 

povahu správnych poplatkov sa v rozhodnutí, resp. v potvrdení uvedie údaj o platení a o sume 

poplatku. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní od dňa 
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doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie. Ak poplatky nebudú zaplatené podľa 

tohto zákona, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať.                                         

§ 6 

VRÁTENIE POPLATKU 

1. Obec Zborove nad Bystricou je povinná vrátiť poplatok, ktorý vybrala v plnej výške, ak sa 

nemohol úkon vykonať alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka alebo ak bol 

poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách 

sadzobníka nie je ustanovené inak. 

2. Poplatok podľa tohto § 5 ods. 1 Obec Zborov nad Bystricou vráti najneskôr do 30 dní                

odo dňa, keď zistil, že má poplatok vrátiť. 

3. Ak sa úkon nevykonal alebo konanie neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka Obec 

Zborov nad Bystricou môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však 

vo výške 65%  zo zaplateného poplatku.  

4. Nárok na vrátenie poplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, 

v ktorom bol poplatok zaplatený. 

 

§ 6 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Výnimku z tohto VZN č. 02/2021 o správnych poplatkoch a iných poplatkoch na území 

obce Zborov nad Bystricou (ďalej len VZN č. 02/2021) schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

v Zborove nad Bystricou. 

2. V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bol návrh tohto VZN                                

č. 02/2021 vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli dňa 06.08.2021 a zvesený 

z pripomienkovania dňa 26.08.2021.    

3. Na tomto VZN č. 02/2021 sa uznieslo OZ v Zborove nad Bystricou dňa 27.08. 2021.    

4. Toto VZN č. 02/2021 ruší v plnom rozsahu predchádzajúce VZN č. 01/2018 o správnych 

poplatkoch a iných poplatkoch na území obce Zborov nad Bystricou, vrátané všetkých jeho 

dodatkov. 

5. VZN č. 02/2021 na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zborove nad Bystricou 

dňa 27.08.2021, bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 30.08.2021. 

6. VZN č. 02/2021 na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zborove nad Bystricou 

dňa 27.08. 2021, bolo zvesené z úradnej tabule dňa 16.09.2021. 

7. VZN č. 02/2021 na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zborove nad Bystricou 

dňa 27.08. 2021  nadobúda účinnosť dňom 01.10. 2021.  

 

 

 

 

Zborov nad Bystricou 27.08. 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                             PaedDr. Juraj Hlavatý 
                                                                                                                 starosta obce 

 



OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU 

 4 

Príloha č.1 k   VZN č. 02/2021  Obce Zborov nad Bystricou  
o správnych poplatkoch a iných poplatkoch  

na území obce Zborov nad Bystricou 

 
Sadzobník poplatkov 

Pracovné úkony na úseku všeobecnej správy 
 

I. POPLATKY V MIESTNOM ROZHLASE 
Bežný oznam v miestnom rozhlase ( podnikateľský, občiansky ) 10 € 
Vyhlásenie mimo pracovného času  15 € 
Oznam jubilanti   3 € 
Oznámenie o úmrtí, podujatiach v obci, drobná inzercia/OÚNZ, straty, 
nálezy, pošta/ 

 
 0 € 

Oslobodenie: 

Od  poplatku  za  hlásenie  oznamu  v miestnom  rozhlase  sú  oslobodené  školy,  cirkevné  orgány,  štátna a 

verejná správa, politické strany a hnutia v obci, organizácie pôsobiace v obci /FS, DHZ, dôchodci......./ 

II. POPLATKY V KÁBLOVEJ TELEVÍZIÍ – INFOKANÁL 
Pre zárobkovú činnosť / 1 týždeň /   8 € 
Oznam jubilanti / 1 týždeň /   5 € 
Oznámenie o úmrtí, podujatiach v obci, drobná inzercia/OÚNZ, straty, 
nálezy, pošta/ 

 
 0 € 

Oslobodenie: 

Od  poplatku  za  uverejnenie v káblovej televízií  sú  oslobodené  školy,  cirkevné  orgány,  štátna a verejná 

správa, politické strany a hnutia v obci, organizácie pôsobiace v obci /FS, DHZ, dôchodci......./ 

III. POPLATKY NA ÚSEKU EVIDENCIE OBYVATEĽSTVA 
Vypracovanie správy o povesti občana obce Zborov nad 
Bystricou, vypracovanie charakteristiky občana pre inú organizáciu (okrem 
súdov, exekúcií a polície) 

 
5 € 

Vyhľadávanie spisov v archíve ( za každú začatú stranu)  
- pre občanov 
- pre organizácie 

  
              2,00 € 
               5,00 € 

Vydanie tabuľky súpisného čísla na budovu /súhlas žiadateľa/  
7 € 

Vydanie potvrdenia o pohrebe 1 € 
Vydanie rozhodnutia o určení predajnej doby v predajni 5 € 
Vydanie rozhodnutia o zmene predajnej doby 5 € 
Vydanie povolenia v obchodnej činnosti a služieb na území obce               10 € 
Úkon alebo konanie na obecnom úrade s vydaním rozhodnutia               10 € 
Vyhotovenie fotokópií textu:  formát A4 jednostranne 0,20 € 

                                                  formát A4 obojstranne 0,40 € 
                                                  formát A3 jednostranne 0,50 € 
                                                  formát A3 obojstranne 1,00 € 
Skenovanie a zaslanie e-mailu, listiny    1 € 
Zviazanie zmluvy  - 1 ks    0,50 € 
Vyhotovenie fotokópie mapy obce alebo parcely  
A4 
A3 

 
1,00 € 
1,50 € 

Informácia z PC – ISKN, zisťovanie súčasného stavu za každú parcelu 0,50 € 
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IV. PRACOVNÉ ÚKONY A KONANIA VYKONÁVANÉ NA ÚSEKU 

FINANČNOM A SPRÁVY MAJETKU OBCE 
Upozornenie na neuhradené faktúry prvou upomienkou 

druhou upomienkou 
               2,00 € 
                5,00 € 

Výzva za zaplatenie nedoplatkov 5 € 
Exekúcia zo mzdy alebo účtu 5 € 
Vydanie potvrdenia o zaplatení daní a poplatkov, nájmu:    

  občan 
  právnická osoba 

                  
            2,00 € 
             5,00 € 

Poplatok za využitie kultúrneho domu: 
a)  svadba, oslava 
b)  svadba, oslava na žiadosť /zľava občanovi Zborova / posúdenie starostom obce 

c)  reklamné,  predajné akcie  
d)  poplatok kateringovej spoločnosti /za kar/ v sáli – využitie kuchynských 
priestorov 
e)   poplatok za požičanie obrusov alebo návlekov na stoličky (s 
podmienkou, že sa vrátia opraté a nepoškodené) 
f) poplatok za požičanie obrusov alebo návlekov na stoličky (ak sa vrátia  
       špinavé a poškodené) 
g) upratanie sály po akcií ( ak nebude uprataný, umytý ) 
e)  v prípade pandémie - poplatok za dezinfekciu sály   
 
                                           
 
 
 
 

 
250 € 
150 € 

120 € 
  20 € 
 
  40 € 
 
150 € 
  30 € 
   
 50 € 

Pokuta za znečisťovanie životného prostredia                                                                                                                                                             100 € 
Poplatok za smetnú nádobu – novú – opakované pridelenie          50 € 
Zapožičanie stolov, lavíc ( 1 súprava: 1 stôl + 2 lavice ) – na deň            5 €   
Zapožičanie stanov za 1 ks – na deň          10 €  
Vydanie rybárskeho lístka:  
                                          - týždenný          1,50 € 

                                           - mesačný            3 € 
                                          - ročný             7 € 
                                          - trojročný         
 

         17 € 
Uloženie odpadu do kontajnerov – na zberný dvor – 1 kg        0,08 € 
Odvoz  odpadu do kontajnerov na zberný dvor       10,00 € 
Cintorínske poplatky :   
                                     - tabuľa s podstavcom / bez nápisu / - urnový háj          145 € 
                                     - uloženie urny na 10 rokov                        16,60 € 
                                     - jedno hrob prehĺbený/rok            3 € 
                                     - jedno hrob/rok          2,50 € 
                                     - dvoj hrob/rok            5 € 
                                     - poplatok Dom smútku  s upratovaním   (uloženie + 
obrad zomrelého – bez časového obmedzenia) 

         
         20 € 

Poplatok za odstavnú plochu – parkovné /rok 30 € 

Oslobodenie: 

Od poplatku za položku za poskytnutie kultúrneho domu sú oslobodené základná a materská škola Zborov 

nad Bystricou, štátna a verejná správa, politické strany a hnutia v obci, organizácie pôsobiace v obci /FS, 

DHZ, dôchodci......./ 

Od položky- Upozornenie na neuhradené faktúry prvou upomienkou, druhou upomienkou, Exekúcia zo mzdy 

alebo účtu, Vydanie potvrdenia o zaplatení daní, poplatkov a nájmu sú oslobodení občania v hmotnej núdzi, 

resp. občania, ktorí potrebujú potvrdenie na sociálne účely.  

    

 

 


