Návrh zverejnený od:11.02.2020 do:27.02.2020  
Schválené:28.02.2020
VZN zverejnené od 29.02.2020 do 16.03.2020
OBEC Gruzovce
Obecný úrad Gruzovce, Gruzovce 1, 067 22 Gruzovce
VZN č.1/2020 
SADZOBNÍK POPLATKOV ZA SLUŽBY 
VYKONÁVANÉ OBCOU Gruzovce

Čl. I 
Úvodné ustanovenie 
1) Tento sadzobník upravuje a bližšie vymedzuje poplatky za úkony a za služby vykonávané Obcou Gruzovce resp. Obecným úradom. 
2) Obec Gruzovce je oprávnená vyberať a vymáhať poplatky za úkony a služby v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
3) Toto VZN neupravuje správne poplatky, ktoré upravuje osobitný predpis a to zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

Čl. II 
Poplatník a poplatková povinnosť 
1) Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dala podnet na spoplatnený úkon alebo službu, alebo v záujme ktorej bol takýto úkon alebo služba vykonaný. Ak je poplatníkov v jednej veci, resp. jednej žiadosti viacero, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne. 
2) Poplatková povinnosť vzniká podaním podnetu alebo žiadosti na vykonanie úkonu alebo služby orgánom samosprávy t.j. Obcou Gruzovce. 
3) Poplatok sa platí bez vyrubenia a je splatný pri podaní žiadosti /ústnej alebo písomnej/ resp. pri vykonaní spoplatneného úkonu alebo služby. Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu Gruzovce
4) Pri platení poplatku v hotovosti do pokladne Obecného úradu vydá zamestnanec potvrdenie o zaplatení poplatku. 
5) Poplatky sú príjmom obce. 

Čl. III 
Oslobodenie od poplatkov 
1) Od poplatkov sú oslobodené štátne orgány, obce, vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie. 
2) Od poplatkov sú oslobodené aj osoby a organizácie, ktoré sú uvedené pri jednotlivých druhoch poplatkov v sadzobníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto VZN. 

Čl. IV 
Výška poplatkov 
1) Výška poplatku za jednotlivé úkony je uvedená v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto smernice. 

Čl. V 
Spoločné a prechodné ustanovenia 
1) VZN č.1/2020 Sadzobník poplatkov za služby vykonávané obcou Gruzovce schválilo Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28.02.2020, uznesením č. 5/2020. 
2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší predchádzajúci cenník služieb poskytovaných obcou Gruzovce a poplatky za využívanie vereného priestranstva v obci Gruzovce
 3) VZN č.1/2020 nadobúda účinnosť dňa 17.03.2020. 

V Gruzovciach dňa 28.02.2020.  




                                                                                                                    Martin Petík, BBA.
                                                                                                                            starosta 
  
Príloha č. 1 
Sadzba poplatkov za služby poskytované Obcou Gruzovce 
A. Poplatky za vyhlásenie oznamu alebo relácie v miestnom rozhlase 

1. Za odvysielanie správy - občan Gruzoviec 1,00 € 
2. Za odvysielanie správy FO - bývajúca mimo obce Gruzovce 5,00 € 
3. Za odvysielanie správy FO - živnostníci a PO so sídlom podnikania mimo obce Gruzovce 5,00 € 
4. Za odvysielanie správy politických strán a hnutí 5,00 € 
5. Za odvysielanie správy pre všetky FO a PO, ktoré majú reklamný charakter 5,00 € 

Poplatok sa neplatí pri vyhlasovaní relácií obecných spoločenských organizácií a pri smútočných oznamoch. V prípade oznamov politických strán a hnutí a oznamov, ktoré majú reklamný charakter, musí byť oznam vo forme nahrávky doručený v elektronickej podobe (formát mp3). 
V prípade relácií týkajúcich sa životného jubilea občanov, oznam pozostáva z textovej časti a jednej piesne v max. dĺžke 5 min. 

B. Poplatky za poskytnutie domu smútku 
1. Za dobu umiestnenia zosnulého 30,00 € 

C. Poplatky za použitie Kultúrneho domu a kuchyne
C. 1.1
Kar, rodinné oslavy, svadba – FO bývajúca v obci Gruzovce                                                   
1. Za poskytnutie priestoru KD 20,00 € - mimo zimných mesiacoch  
2. Za poskytnutie priestoru KD 25,00 € - v zimných mesiacoch
C 1.2
Kar, rodinné oslavy, svadba – FO bývajúca mimo obce Gruzovce                                                   
1. Za poskytnutie priestoru KD 50,00 € - mimo zimných mesiacoch  
2. Za poskytnutie priestoru KD 60,00 € - v zimných mesiacoch
C 1.3
1. Diskotéky, zábavy 80,00 €/ akcia
2. Akcie na komerčné účely  5 €/ hod
C. 1.4
1.  Rozbitie misky na polievku 10,00 Eur/ Ks 
2.  Rozbitie taniera 2 Eur / Ks
3.  Rozbitie šálky a pohára 1 Eur / Ks

Bezodplatne sa priestory zasadačky poskytujú organizáciám pôsobiacim v obci, t.j. Urbárska spoločnosť 

D. Administratívne poplatky 
1. Poplatky za kopírovacie práce: 
a) za 1-stranné kopírovanie formátu A4 0,10 €/strana 
b) za 1-stranné kopírovanie formátu A3 0,15 €/strana 
c) za 2-stranné kopírovanie formátu A4 0,20 €/strana 
d) za 2-stranné kopírovanie formátu A3 0,25 €/strana 

Poplatky budú účtované od počtu: 3ks A4 a 2ks A3. Kopírovanie do uvedených množstiev je 
zdarma.

E. Iné poplatky 
1. poplatky v miestnej knižnici: členské pre deti 0,50 € / rok
2 členské pre dospelých 1,00 € rok
3. Nedodržanie výpožičnej lehoty 
    I. písomná upomienka  0,30 € (za každý vypožičaný dokument)
    II. písomná upomienka 0,50 € (za každý vypožičaný dokument)


4. Poškodenie dokumentu 50 % pôvodnej ceny dokumentu

F. Úradné poplatky

1. Vyhotovenie 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 2,00 eur 
2. 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 2,00 eur 
v cudzom jazyku  3,00 eur 
2. Osvedčenie 
  2.1  podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis  2,00 eur 
  2.2  odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis  5,00 eur
3. Potvrdenie o pobyte 5 eur

G. Vydanie rybárskeho lístka 
a) týždenný 1,50 eur 
b) mesačný  3,00 eur 
c) ročný  7,00 eur 
d) trojročný 17,00 eur

Oslobodenie 
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania. 
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

H.  Stavebné poplatky
 
 Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu) a) na stavby na bývanie
 1. na stavbu rodinného domu ................................................................................. 50 EUR
 2. na stavbu bytových domov ............................ ................................................ 200 EUR
 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 ............................................................. 20 EUR
 2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ................................................................. 50 EUR 
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie 1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ...................................... 35 EUR 
2. bytových domov .............................................................................................. 100 EUR 
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami .............................................................. 30 EUR 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ................................................ 30 EUR 
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2 , malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .......................................................................................................................... 30 EUR
 4. na spevnené plochy a parkoviská ....................................................................... 30 EUR 
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady ............................................................................................................................ 30 EUR 
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ........................................................ 50 EUR 
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ........................................... 50 EUR 
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2 , malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .............................................................................................................. 50 EUR 
4. na spevnené plochy a parkoviská ................................................................. 50 EUR 
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady ................................................................................................................ 50 EUR                                                                                                      


f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen
 d) a e) ................................................................................................................ 20 EUR
 g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
  do 50 000 eur vrátane ...................................................................................... 100 EUR 
 nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ........................................................... 200 EUR
  nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ......................................................... 400 EUR
  nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ...................................................... 600 EUR
  nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane...................................................800 EUR 
 nad 10 000 000 eur ........................................................................................ 1000 EUR h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby................................................................................................... 50 EUR 
i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ........................................................................................................................... 60 EUR
 j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 .... 150 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 sprievodom. 
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59. 
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Poznámky 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok (písmena a) a b)) 2
. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba. 
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby. 
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
Položka 60a 
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre 
1. právnickú osobu ........................................................................................................100 EUR 2. fyzickú osobu ............................................................................................................. 30 EUR b) Žiadosť o zmenu doby trvania 1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m 2 ....................................................................................................................................60 EUR 
2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ........ 150 EUR 
60 c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre 
1. právnickú osobu ......................................................................................................... 50 EUR 
2. fyzickú osobu ............................................................................................................. 20 EUR 
d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 
................................................................................................................................. 30 EUR
 e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre 
1. právnickú osobu ......................................................................................................... 30 EUR 
2. fyzickú osobu ............................................................................................................. 10 EUR 
f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia ................................................................... 80 EUR 
g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby ........................................................................................................................................ 10 EUR h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe ............................ 30 EUR i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ...................................................... 10 EUR Oslobodenie 
1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom. 
2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní. 
Položka 61 
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 ..... .......................................................................trojnásobok sadzby ustanovenej 
v položke 60 Položka 62 a) Žiadosť o povolenie 1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 ............................................................................................................................ 30 EUR
 2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) 
pre právnickú osobu .......................................................................................... 50 EUR
 pre fyzickú osobu ............................................................................................... 20 EUR 
3. terénnych úprav pre právnickú osobu .............................................................. 100 EUR
 pre fyzickú osobu ............................................................................................... 20 EUR 
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ......................................... ............................ 100 EUR 
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia .................................................... 20 EUR 
7 Oslobodenie
 1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59. 
2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Položka 62a
 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
 1. rodinný dom ............................................................................................................... 35 EUR 
2. bytový dom .............................................................................................................. 120 EUR b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) 
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ..................................................................... 25 EUR 
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ......................................................................... 50 EUR 
c) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu 
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .............................................. 25 EUR 
2. bytových domov ........................................................................................................ 50 EUR
 d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami .................................................................... 20 EUR 
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ...................................................... 20 EUR 
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ........................................................................................................................... 20 EUR 
4. na spevnené plochy a parkoviská .............................................................................. 20 EUR 
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady ........................................................................................................................................ 20 EUR 
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám 
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami .................................................................... 30 EUR 
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ...................................................... 30 EUR 
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ........................................................................................................................... 30 EUR 
4. na spevnené plochy a parkoviská .............................................................................. 30 EUR 
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ................................ 30 EUR 
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) ............................................... 20 EUR 
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
 do 50 000 eur vrátane .................................................................................................... 60 EUR nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ........................................................................ 120 EUR
 nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ...................................................................... 250 EUR 
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ................................................................... 400 EUR 
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane .............................................................. 530 EUR 
nad 10 000 000 eur ...................................................................................................... 660 EUR 
8 h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2.. 50 EUR Oslobodenie 
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia 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. 
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Poznámky 1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok (písmena a) a b)) 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby 4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
DOPRAVA 
Položka 82 Povolenie na zvláštne užívanie 25af)
 a) diaľnic a rýchlostných ciest ..................................................................................... 200 EUR 
b) ciest .......................................................................................................................... 120 EUR 
c) miestnych komunikácií .............................................................................................. 80 EUR Splnomocnenie Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.
 Položka 83 
e) Povolenie uzávierky, príp. obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií ......70 EUR 
f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií ............................................................................................... 40 EUR 
Položka 84 
a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II., a III. triedy .............................................................................................................. 75 EUR 
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu ................ 40 EUR 
9 Splnomocnenie Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok. Poznámky 1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo v prípade, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie. 2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami
                                                                                                        Martin Petík, BBA.
                                                                                                             starosta obce


                  
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/2020 dňa  28.02.2020
Týmto sa ruší posledný schválený sadzobník  služieb a poplatkov zo dňa 19.06.2015. 

