
 
Všeobecné záväzné nariadenie 

č.  4 /2020 

o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonané Obecným úradom   v Palíne 

 

Obec Palín podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení jeho noviel a doplnkov 

a zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení jeho noviel a doplnkov vydáva toto Všeobecne 

záväzné nariadenie o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony, vykonané Obecným 

úradom v Palíne 

 

čl.1  

Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len ,,VZN´´ ) upravuje poplatky za konania a pracovné úkony 

( ďalej len ,,poplatky´´), ktoré sú v zmysle výkonu samosprávnych funkcií a výkonu prenesenej štátnej 

moci vykonané Obecným úradom v Palíne. 

 

čl. 2 

Predmet poplatkov 

Predmetom poplatkov sú úkony a konania Obecného úradu, ktoré sú uvedené v sadzobníku poplatkov 

prislúchajúcemu zákonu č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch a v sadzobníku poplatkov 

prislúchajúcemu k tomuto VZN. 

 

čl. 3 

Poplatník 

Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, alebo pre 

ktorú sa úkon alebo konanie uskutočňuje, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak je poplatníkov 

niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne. 

 

čl. 4 

Oslobodenie od poplatkov 

1. Od poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. sú oslobodené právnické a fyzické osoby : 

a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 

sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak, 

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 práva2) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je 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. 

 

čl. 5 

Sadzby poplatkov 

Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou. Sadzobník poplatkov tvorí časť VZN. 

 

čl. 6 

Platenie poplatkov 

Poplatky vyberané obcou sa platia v hotovosti do pokladne obce alebo prevodom na účet obce. Pracovný 

úkon, za ktorý je správny poplatok vyberaný bude vykonaný po pripísaní úhrady na účet obce. 

 

čl. 7 

Vznik poplatkových povinností a splatnosť poplatkov 

Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje 

k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je 

ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri 

podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu 

na jeho zaplatenie. 

 

čl. 8 

Následky nezaplatenia poplatku 

Ak poplatky splatné podľa §7 tohto VZN nebudú zaplatené, obecný úrad resp. iný správny orgán úkon 

nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa 

nemožno odvolať. 

čl. 9 

Vrátenie poplatku 



 
1. Správny orgán rozhodne o vrátení poplatku v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo 

uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka v lehote ustanovenej podľa osobitného predpisu alebo na 

základe žiadosti poplatníka, ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri 

jednotlivých položkách v sadzobníku nie je ustanovené inak. 

2. Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán 

môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65 % zo zaplateného 

poplatku. Poplatok, ktorý sa má vrátiť, sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor. 

3. Poplatok správny orgán vráti najneskôr do 30 dní odo dňa, keď zistil, že sa má poplatok vrátiť. 

4. Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho 

roka, v ktorom bol poplatok zaplatený. 

 

čl. 10 

Sadzobník poplatkov 

Sadzobník poplatkov podľa tohto VZN za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom 

a organizáciami samosprávy obce Palín uvedené v eurách. 

Sadzobník poplatkov – pracovné úkony : 

1. Vyhotovenie kópie textu  

- formát A4 jednostranne       0,10 € 

- formát A4 obojstranne       0,20 € 

- formát A3 jednostranne       0,30 € 

- formát A3 obojstranne       0,40 € 

 

2. Vyhotovenie potvrdenia o plnení si daňových poplatkov       3 € 

3. Vyhlásenie relácie / oznamu v miestnom rozhlase : právnickou osobou    6 € 

         fyzickou osobou    3 € 

4. Tlač fotokópie katastrálnej mapy z verejných portálov : jednostranne formát A4  0,50 € 

5. Vydanie potvrdenia o účasti na pohrebe       1 €  

6. Potvrdenie obce na vyžiadanie občana       3 € 

7. Vývoz konárov na vlečke         10 € 

8. Kosenie, orba a kultivácia súkromného pozemku / druh pozemku záhrada, orná pôda /:  

5á  10 € 

10á  20 € 

 

čl. 11 

Rozpočtové určenie výnosu poplatkov 

Poplatky sú príjmom obce. 

 



 
čl. 12 

Účinnosť a záverečné ustanovenia 

1. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli v obci Palín dňa 9.9.2020. 

2. Obecné zastupiteľstvo v Palíne sa uznieslo na vydaní tohto VZN, ktoré bolo schválené uznesením č. 

20 dňa 23.9.2020. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15.dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Palín. 

4. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje  VZN OZ v Palíne č. 4/2010. 

5. V prípadoch neuvedených v tomto VZN sa bude postupovať podľa zákona č. 145/1995 Z.z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

 

 

Tibor Tomko 

starosta obce 

 

 


