Obec Vyhne
Sadzobník správnych poplatkov
I.

Všeobecná správa

Položka 2
a) 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 …………………………………………………………..1,50 EUR
b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia
matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy
narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí ……………………………..5,- EUR
c) 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 …………………………………………………..1,50 EUR
v cudzom jazyku ……………………………………………………….3,- EUR
d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení
o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom
v Slovenskej republike …………………………………………………9,50 EUR
Položka 3
1. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ……1,50 EUR
2. overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov
a v žiadosti o odpis registra trestov ……………………………………1,50 EUR
Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo
vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) ……5,- EUR
II.

Vnútorná správa

Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík ……………………………...1,50 EUR
Položka 18
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným
úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky ……………...16,50 EUR
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom
medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky ………………………16,50 EUR
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby …………………16,50 EUR
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej
miestnosti ……………………………………………………………..66,- EUR
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným
úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom
alebo medzi cudzincami ………………………………………………33,- EUR
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky
a cudzincom …………………………………………………………..66,- EUR

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami ……………………………165,50 EUR
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území
Slovenskej republiky trvalý pobyt ……………………………………199,- EUR
Položka 19
Zmena
a) hanblivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska …………….3,- EUR
b) priezviska maloletých detí …………………………………………………..33,- EUR
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch ……………………………..100,- EUR
III.

Pôdohospodárstvo

Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný ………………………………………………………………….1,50 EUR
b) mesačný …………………………………………………………………..3,- EUR
c) ročný ……………………………………………………………………...7,- EUR
d) trojročný …………………………………………………………………17,- EUR
V.

Stavebná správa

Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie
e) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, na prípojky
na existujúcu verejnú rozvodnú sieť …………………………………….30,- EUR
Položka 60a
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác,
ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení …………………………..10,- EUR
Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia,
ak je plocha do 15 m2 vrátane …………………………………………..60,od 15 m2 do 40 m2 vrátane ……………………………….200,nad 40 m2 …………………………………………………430,Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby
slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov,
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť …………………………15,-

EUR
EUR
EUR

EUR

VI. Doprava
Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie
b) ciest …………………………………………………………………………..120,- EUR
c) miestnych komunikácií ……………………………………………………….. 80,- EUR
VIII. Finančná správa

Položka 140
a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:
3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj ………………………..1500,- EUR
c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa
hazardnej hry pri
1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode ….200,- EUR
Položka 142
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka
do evidencie ……………………………………………………………….6,50 EUR
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise
samostatne hospodáriaceho roľníka ……………………………………….1,50 EUR
X. Životné prostredie
Položka 162
t) Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia …………………………………………………………………………..5,u) Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia ………………………………………………………………………….5,v) Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia ……5,w) Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych
zdrojoch znečisťovania ovzdušia ………………………………………………..5,x) Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov znečisťovania
ovzdušia …………………………………………………………………………5,y) Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia …………..5,z) Vydanie súhlasu na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách ..5,aa) Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov
znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak
ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu ……………………………..30,-
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