SMERNICA OBCE MAKOV

SADZOBNÍK OSTATNÝCH POPLATKOV
ZA PRACOVNÉ ÚKONY VYKONÁVANÉ OBCOU MAKOV
platný a účinný od 01.04.2013

Základné ustanovenie
1. Táto smernica upravuje a bližšie vymedzuje poplatky za pracovné úkony a služby
(ďalej len poplatky za úkon) vykonávané Obcou Makov.
2. Obec Makov je oprávnená vyberať poplatky za úkony vykonávané pri výkone obecnej
samosprávy v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov.
SADZOBNÍK POPLATKOV
A/ za pracovné úkony a konania vykonávané Obcou Makov na úseku všeobecnej správy
Por.
číslo

Úkon – konanie

1.

Vypracovanie správy o povesti občana obce Makov, vypracovanie charakteristiky
občana obce Makov pre inú organizáciu (okrem súdov, exekúcií a polície)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vyhľadávanie údajov a dokladov v archíve, ak je úspešné (za každú hodinu)
Výpis alebo fotokópia z úradných kníh alebo spisov (za každú začatú stranu)
Vydanie potvrdenia z evidencie obyvateľstva o spoločnom žití
Vydanie potvrdenia o účasti na pohrebe (vybavovaní pohrebu)
Vydanie potvrdenia - ostatné
Prihlásenie obyvateľa k prechodnému pobytu
Vydanie rozhodnutia, listiny alebo oznámenia o pridelení súpisného čísla na budovu

9.

Opätovné vydanie tabuľky súpisného čísla na budovu
(prvé vydanie je na náklady obce)
Spísanie návrhov na zápis budovy na list vlastníctva v mene vlastníkov

10.
11.
11.
12.

Spísanie žiadosti o pridelenie súp. č. v mene vlastníkov
Spísanie splnomocnenia alebo čestného vyhlásenia v mene žiadateľa
Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám

Suma
v EUR
3 EUR

6 EUR/1 hodina
0,50 EUR
3 EUR
bezplatne
3 EUR
1 EUR/1 rok
5 EUR

6,50 EUR
5 EUR
1 EUR
1 EUR
úhrada všetkých
priamych nákladov
(nosič, poštovné atď.) za
dodanie informácie v
aktuálnych cenách

B/ za pracovné úkony a konania vykonávané Obcou Makov na úseku výstavby, dopravy
a obchodu
Por.
číslo

Úkon – konanie

1.

Potvrdenie pre fyzické osoby podľa stavebného zákona a písomností podobného
charakteru (napr. o roku postavenia stavby, kolaudácii stavby, pre účely znaleckého
posudku a pod.)
Úkon alebo konanie podľa osobitného predpisu spojené s vydávaním súhlasu,
záväzného stanoviska, stanoviska alebo vyjadrenia k podnikateľskej a inej činnosti
právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydanie
záväzného stanoviska i investičnej činnosti v obci, v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Vydanie povolenia na usporiadanie kultúrneho, tanečného alebo hudobného
podujatia na základe ohlasovacej povinnosti
Potvrdenie alebo súhlas na prechodné uzatvorenie predajne alebo prevádzky
Vydanie rozhodnutia o určení predajnej doby v predajni
Vydanie rozhodnutia o zmene predajnej doby
Vydanie stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti
Inštalácia prípojky TKR (televízneho káblového rastera):
- fyzická osoba
- právnická osoba

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Suma
v EUR
5 EUR

9,50 EUR

3 EUR
3 EUR
6,50 EUR
3 EUR
9,50 EUR
165 EUR
265 EUR

C/ za pracovné úkony a konania vykonávané Obcou Makov na úseku finančnom
a správy majetku obce
Por.
číslo
1.
2.

3.

Úkon – konanie
Pomoc pri vypisovaní daňového priznania
Miestne šetrenie ( na podnet občana, sťažnosť a pod. ) za každú aj začatú hodinu,
vrátane cesty (mimo sťažnosti na služby poskytované Obcou Makov a organizáciami
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Makov)
Vyhotovenie zmlúv na odpredaj majetku obce

Suma
v EUR
6 EUR/1 hod
3 EUR
20 EUR

D/ za pracovné úkony a konania vykonávané Obcou Makov na úseku evidencie pozemkov
Por.
číslo

Úkon – konanie

Suma
v EUR

1.

Zisťovanie vlastníkov pozemkov, zhotovenie snímky z máp, tlač neoficiálnych LV
- formát A4
- formát A3
Vyznačovanie pozemkov na vyhotovených fotokópiách
(za každú začatú hodinu)
Vyjadrenie Obce Makov podľa § 63 zák. NR SR č. 323/1992 Zb. z.
o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov k vyjadreniu osvedčenia
vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

za 1 stranu
0,10 EUR
0,20 EUR

2.
3.

6 EUR/1 hodina
1,65 EUR
za každých 5
začatých položiek
vyjadrenia

E/ za ostatné pracovné úkony a konania vykonávané Obcou Makov
Por.
číslo
1.

2.

3.
4.
5.

Úkon – konanie
Vyhotovenie fotokópií:
- formát A4 jednostranne
- formát A4 obojstranne
- formát A3 jednostranne
- formát A3 obojstranne
Laminovanie:
- formát A4
- formát A5
Prepisovanie textov rukopisov
Zviazovanie kúpnopredajných, darovacích, resp. nájomných zmlúv
trikolórou
Oznamy v obecnom rozhlase:
- bežný oznam
- gratulácia
- smútočný oznam: - zosnulý s trvalým pobytom v obci Makov
- zosnulý s trvalým pobytom mimo obce Makov

Suma
v EUR
0,10 EUR
0,20 EUR
0,20 EUR
0,40 EUR
1 EUR/1 ks
1 EUR/1 ks
6 EUR/1 hod
0,50 EUR/
1 zmluva
3 EUR
3 EUR
bezplatne
3 EUR

F/ za pracovné úkony a konania vykonávané Obcou Makov na úseku obecnej knižnice,
obecného infokanálu, webovej stránky
Por.
číslo
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Úkon – konanie

Suma
v EUR

Vyhotovenie fotokópií:
- formát A4 jednostranne
0,10 EUR
- formát A4 obojstranne
0,20 EUR
- formát A3 jednostranne
0,20 EUR
- formát A3 obojstranne
0,40 EUR
Prepisovanie textov rukopisov
6 EUR/1 hod
Prepis a zverejnenie oznamu alebo inzerátu na infokanál obce – jednorázový
poplatok
0,50 EUR
Poplatok za počet zverejnených dní inzerátu, resp. oznamu
0,10EUR/1 deň
Poplatok za zverejnenie oznamu alebo inzerátu na obecnú webovú stránku –
jednorázový poplatok
1 EUR
Poplatok za každý začatý týždeň zverejnenia inzerátu, resp. oznamu
0,50 EUR/1týždeň
Tlač LV podľa katastra nehnuteľností
- formát A4 jednostranne
0,10 EUR/1 LV
- formát A4 obojstranne
0,20 EUR/1 LV
Zisťovanie vlastníkov pozemkov podľa www.katasterportal.sk
6 EUR/1 hod
(za každú začatú hodinu)

G/ za zapožičanie náradia a náčinia
Por.
číslo
1.
2.
3.

Náradie, náčinie
Miešačka
Rebrík
Motorový krovinorez (vrátane obsluhy a pohonných hmôt)

Suma
v EUR
5 EUR/1 deň
3 EUR/1 deň
9 EUR/1 hod

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Lis na ovocie
Drtič ovocia
Malá snežná fréza (vrátane obsluhy a pohonných hmôt)
Traktor ZETOR-Forterra (vrátane vodiča a pohonných hmôt)
- Zetor + malá vlečka
- Zetor + veľká vlečka
- Zetor + čelný nakladač
- Zetor + zadná radlica
- Zetor + šípový pluh
- Zetor + snežná fréza
- Zetor + štiepkovač
Pristavenie veľkej vlečky
Stojné traktora (za každých začatých 10 min)
Práca obecných zamestnancov

Vypracovala: Mgr. Iveta Brezinová
27.03.2013

5 EUR/1 deň
5 EUR/1 deň
18 EUR/1 hod
22 EUR/1Mh
22 EUR/1 Mh
22 EUR/1 Mh
22 EUR/1 Mh
30 EUR/1 Mh
40 EUR/1 Mh
25 EUR/1 Mh
1 EUR/1-24 hod
1 EUR
6 EUR/1 hod

Schválil: Ing. Marián Masnica
starosta obce

