
 
Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce VYSOKÁ  PRI  MORAVE 
O poplatkoch za úkony vykonané na obecnom úrade  

vo Vysokej pri Morave 
 
 
 
 

číslo 2/2013 
 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave podľa § 6, odst.1, zák. č. 612/2002 Z.z.- úplné 
znenie zákona o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov a zmien a podľa zák. č. 145/1995 
Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších doplnkov a zmien vydáva toto 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
 

Čl. 1 
1/ Toto VZN upravuje poplatky za pracovné úkony vykonávané na obecnom úrade vo Vysokej 
pri Morave. 
2/ Poplatníkom je právnická, alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon, 
alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný. 
3/ Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou poukážkou, alebo 
v hotovosti do pokladne obce v úradných hodinách pre verejnosť. 
4/ Poplatky sa platia bez vyrúbenia, sú splatné pri podaní a sú príjmom obce. Pri platení poplatku 
v hotovosti vydá poverená pracovníčka  Obce potvrdenie o zaplatení poplatku. 
U poplatkov, ktoré majú povahu správneho poplatku sa v rozhodnutí, resp. v potvrdení uvedenie 
údaj o zaplatení a o sume poplatku. 

Čl. 2 
Sadzobník poplatkov 

 
- vyhotovenie odpisu, alebo fotokópie, výpisu alebo písomnej informácie 

z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov 
alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, 
knihy úmrtí 
za každú začatú stranu                                                                                                           1,50 EUR 

- osvedčenie odpisu, alebo fotokópie, výpisu alebo písomnej informácie 
z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov, alebo 
súkromných spisov v úradnej úschove za každú začatú stranu v slovenskom  jazyku         1,50 EUR 

- v cudzom jazyku ( pre nás len v českom)                                                                              3,00 EUR                                                                                                   
- vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom 
        stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v SR                                                           9,50 EUR 
        (neosvedčujeme kópie v cudzom jazyku s výnimkou českého jazyka) 
 
 -     osvedčenie podpisu na listine, alebo jej rovnopise, za každý podpis                                     1,50 EUR 
 
 -   osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu   
      za každý otlačok a každý podpis                                                                                              5,00 EUR  
 



-   vyhotovenie výpisu z matričnej knihy, alebo písomného 
     potvrdenia  matričným úradom s výnimkou prvého úradného 
     výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtia                                        5,00  EUR 
-    nahliadnutie do matrík , za každý zväzok matrík                                                         1,50  EUR 
-  povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom 
   medzi št. občanmi SR ( poplatok vyberá matričný úrad, ktorý deleguje )                    16,50 EUR 
-  uzavretie manželstva pre iným než  príslušným matričným medzi št. občanmi 
    SR ( poplatok vyberá matričný úrad ,ktorý vykoná zápis do matriky )                        16,50 EUR 
-  povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby                                                      16,50 EUR 
-  povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 
   štátnym občanom SR                                                                                                     66,00 EUR 
-   povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom 
    medzi  štátnym občanom SR  a cudzincom                                                                  33,00 EUR 
-  uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom                              66,00 EUR 
-  uzatvorenie manželstva medzi cudzincami                                                                 165,50 EUR  
    
-  overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis a odpis z Registra trestov 
   GP SR                                                                                                                               1,50 EUR 
 -  vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o  pobyte osoby, alebo 
    vydanie potvrdenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte(sídle)                                         5,00 EUR 
 - žiadosť o súhlas s užívaním bytu, alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie           16,50 EUR 
 
-  povolenie na zvláštne  užívanie miestnych komunikácií                                               99,50 EUR 
-  povolenie uzávierky miestnej komunikácie                                                                   66,00 EUR 
-  povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu                     33,00 EUR 
- vydanie povolenia na prevádzkovanie výherných prístrojov 
   za každý prístroj                                                                                                          1500,00 EUR 
-  vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných 
   podobných hier                                                                                                              33,00 EUR 
-  vydanie Osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka                                 6,50 EUR 
- zmena priezviska, alebo trvalého pobytu v Osvedčení o zápise samostatne 
  hospodáriaceho roľníka                                                                                                     1,50 EUR 
 
 
- vydanie rybárskeho lístka – týždenný                                                                               1,50 EUR 
                                               mesačný                                                                                3,00 EUR 
                                               ročný                                                                                     7,00 EUR 
                                               trojročný                                                                              17,00 EUR 
 
-poplatky za stavebné konanie – osobitná príloha 
 
 
 
Mesačné poplatky na parkovanie vozidiel mimo určeného miesta na parkovanie na verejnom priestranstve 
- fyzická osoba osobné auto                        2 ,00 EUR 
   nákladné auto do 3,5 t                               3,00 EUR 
   parkovanie po 22.hod.                            13,50  EUR 
 
- právnická osoba  
   nákl.auto nad 3,5 t a autobus                 33,50   EUR 
 
Hlásenie v miestnom rozhlase  bežné správy                    2,00 EUR 
                                                     Smútočná správa                    -                                        - 
Vyhotovenie fotokópie               l strana                             0,20 EUR               
Odoslanie faxovej správy                                                   0,50 EUR 
 
Prenájom zasadacej miestnosti v budove OcÚ  1/ h        7,00 EUR 
                                 ( oslobodenie pre spoločenské organizácie a politické strany ) 
 
 
Prenájom kultúrneho domu  
– obdobie vykurovania  -  sála,chodba,WC       1h/        12,00 EUR  
                                          malá sála,WC           1/h          8,50 EUR 
-bez vykurovania             sála,chodba,WC        1/h          8,50 EUR 
                                          malá sála,WC           1/h          7,00 EUR 
-svadobná hostina,ak je aspoň jeden zo snúbencov 
 občan s trvalým pobytom v obci                                   100,00 EUR 



- kar, ak zomrelý bol občanom s trvalým 
  pobytom v obci                                                               33,50 EUR   
Prenájom kult. domu na komerč. účely                      332,00  EUR/l deň 
 
k tomu záloha vopred na možné škody                           100,00  EUR 
( pri bezškodovom priebehu akcie sa záloha vráti) 
 
Prenájom hrobového miesta na 20 rokov 
Jednohrob                                                                           15,00  EUR                    
Dvojhrob                                                                             30,00  EUR                  
Trojhrob                                                                              45,00  EUR                  
Detský hrob                                                                           6,50  EUR 
Miesto v urnovom priestore                                                15,00  EUR              
Likvidácia hrobu – uloženie kameňov po rekonštrukcií     15,00  EUR              
 
Údržba cintorína ročný poplatok  
– detský hrob, urnové miesto,jednohrob                              2,00  EUR 
                                                        dvojhrob                       3,50  EUR 
                                                        trojhrob                         5,00  EUR 
 
Skládka stavebného materiálu na verejnom priestranstve bez súhlasu obce 
                                1deň/ 1m2                                                        0,40  EUR 
 
Umiestnenie reklamy  1 deň/ 1m2                                  0,20  EUR 
Používanie verejného priestranstva 
Predajné stánky denný poplatok                                       8,00  EUR                  
 
Poplatok za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce 
1 m 2/ ročne     v rozpätí                                                  12,00-166,00 € 
Vždy na základe uznesenia obecného zastupiteľstva   
Stočné – podľa Rozhodnutia o cene od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
               Polročná spotreba do 150 m 3   1 m 3                            0,90 EUR          

                       Polročná spotreba 151 a viac 3  1 m 3                                     1,20 EUR 

 

Vývoz odpadových vôd vozidlom obce 
 – fyzické osoby, domácnosti jeden vývoz                                   12,50    EUR 
-  výrobné a podnikateľské objekty    -„-                                      22,00    EUR 
 
Využitie Domu smútku pri pohrebných obradoch                  20,00    EUR/ 1 obrad 
 

 
 
 

Dušan D v o r a n 
starosta obce 

 
  
Prejednané na zasadaní  OcZ Vysoká pri Morave  14.12.2012 
Účinnosť od 1.1.2013 
Číslo uznesenia  148/73/6/2012 
 
 
 
Prejednaný návrh pre rok 2013 na zasadaní fin. komisie  20.11.2012 
Vyvesené k verejnej diskusií  23.11.2012 


