POPLATKY VYBERANÉ V ZMYSLE ZÁKONA 145/1995 Z.z. O
SPRÁVNYCH POPLATKOCH
1. Za výherné hracie prístroje (pol. 140)
€
2. Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise

za každý podpis (pol. 3)

3. Osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených

v písm. a) až d) zákona (pol. 4)

4. Vydanie potvrenia alebo písomného oznámenia

o trvalom pobyte

5. Vydanie rybárskeho lístka -

týždenný
mesačný
ročný
trojročný

1.493,50

0,50 €
1,50 €
3,- €
1,50 €
3,- €
6,50 €
16,50 €

6. Stavebná správa

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 (pol. 59)
a) pre fyzické osoby
b) pre právnické osoby

6,50 €
16,50 €

Žiadosť o stavebné povolenie (pol. 60)
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu
2. na stavbu bytových domov
b) na stavby individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty,
rekreačné domy, záhradkárske chaty)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu a na
stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov,
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto
stavieb pred dokončením

33,- €
66,- €
23,- €
39,50 €
23,- €
16,50 €
23,- €
16,50 €

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb
a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade:
do 49 790,50 vrátane
nad 49 790,50 € do 99 581,50 eura vrátane
nad 99 581,50 € do 331 939,- € vrátane
nad 331 939,- €do 3 319 391,50
nad 3 319 391,50 €
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva
samostatné stavebné povolenie
i) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb,
ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie

33,- €
49,50 €
66,- €
116,- €
199,- €
16,50 €
33,- €

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. 10.
1976 bez stavebného povolenia, alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné
povolenie zmeny stavby
dvojnásobok sadzby určenej v položke 60
Žiadosť o povolenie
a) na zmenu stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním o vydanie stavebného
povolenia podľa položky 60
16,50 €
b) na odstránenie stavby
6,50 €
c) informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia,
za každé jednotlivé zariadenie
49,50 €
d) terénnych úprav
6,50 €
e) na odstránenie objektu dopravnej stavby
16,50 €
f) terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby
16,50 €

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým
nákladom
do 49 790,50 € vrátane
nad 49 790,50 € do 99 581,50 €
nad 99 581,50 € do 331 939,- vrátane
nad 331 939,- € do 3 319 391,50 € vrátane
nad 3 319 391,50 €

16,50 €
23,- €
33,- €
66,- €
99,50 €

Vydanie rozhodnutia o dočasnom uívaní pozemnej stavby
Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby

16,50 €
33,- €

