
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Olešná schvaľuje podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zák. č. 

369/1990 Zb. v znení zmien o obecnom zriadení, v súlade so zákonom NRSR č. 145/1995 

Z. z. o správnych poplatkoch,  zák. č. 416/2001  Z. z. o prechode niektorých pôsobností 

z orgánov štátnej správy na obce a neskorších predpisov   

 

 

 

 

 

 

    

 
Dodatok č. 1/2018  

 k Všeobecnej záväznému nariadeniu o správnych poplatkoch  č. 12/2015   

  
 

 

 

Dodatok č. 1/2018  bol schválený  na zverejnenie Uznesením Obecného zastupiteľstva  

č. 27/2018  zo dňa: 01.02.2018 

 

 

Návrh Dodatku č. 1/2018:     Vyvesený dňa: 05.02.2018;        Zvesený dňa: 15.03.2018 

 

 

Dodatok č. 1/2018    bol schválený  Uznesením  Obecného zastupiteľstva č. 65/2018 

zo dňa: 15.03.2018 

 

 

Schválený Dodatok  č. 1/2018    Vyvesený dňa: 19.03.2018   Zvesený dňa.......................... 

 

Účinnosť   Dodatku č. 1/2018   dňom: .................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 2 

 Poplatník a Základné pojmy 

 

(1) Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo 

konanie, ak tento zákon neustanovuje inak.  

(2) Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.  

(3) Predmetom poplatkov sú úkony a konania Obce Olešná ako správneho orgánu, ktoré 

sú uvedené v sadzobníku zákona o správnych poplatkoch (ďalej len „sadzobník“).  

(4) Predmetom poplatkov za činnosť integrovaného obslužného miesta (ďalej len 

„IOM“) sú úkony elektronického podania, elektronické úradné dokumenty a výkony 

a konania Obce Olešná ako verejnej moci elektronicky v zmysle zákona NR SR č. 

305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR o integrovaných obslužných miestach 

a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad v znení 

neskorších predpisov.  

(5) Asistenčný poplatok je časť poplatku za službu IOM, ktorá slúži Obci Olešná na 

vykrytie nákladov a rozvoj služieb.  

 

§ 3 

Oslobodenie od poplatkov 

 

V ods. (2) sa dopĺňa v prvej vete za slovom  prokuratúra nasledovné  slovné spojenie: orgány 

činné v trestnom konaní.  Ďalšie vety tohto § ostávajú nezmenené.  

 

§ 4 

Sadzby poplatkov 

 

(1) Sadzba poplatku je určená v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou 

zo základu poplatku. 

(2) Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými 

prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta (§ 7 zákona č. 

305/2013 Zákon o e-Governmente) a ak tento zákon pri jednotlivých položkách 

sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa 

sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú 

súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len 

vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.  

(3) Ak sa sadzba poplatku v sadzobníku určuje za počet začatých strán a úkon sa vykonáva 

v elektronickej podobe, spoplatňuje sa celý úkon sadzbou poplatku určenou 

v sadzobníku, inak sadzbou poplatku v najnižšej sume ustanovenej v sadzobníku, ak je 

táto v sadzobníku ustanovená; na počet strán sa v tomto prípade neprihliada. 

Ustanovenie odseku sa nepoužije.  

(4) Ak je sadzba poplatku určená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni.  

 

 

 

 

 

 

 



§ 5 

Platenie poplatkov 

 

(1) Poplatky sa platia v hotovosti, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke, 

alebo v pobočke zahraničnej banky.  

(2) Poplatky možno platiť aj prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo 

akreditovaného platiteľa podľa osobitného predpisu (§ 41 zákona č. 305/2013 Zákon 

o e-Governmente).  

(3) Poplatky sa platia v eurách, ak zákon o správnych poplatkoch neustanovuje inak.  

(4) Ak sa vo veci spoplatneného úkonu alebo konania komunikuje elektronicky 

prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy, špecializovaného portálu alebo 

IOM, správne orgány umožnia poplatníkovi zaplatiť poplatok prostredníctvom 

prevádzkovateľa systému a na účely identifikácie poplatku používajú číselník 

poplatkov orgánom verejnej moci. Ak ide o poplatky za úkony v rámci preneseného 

výkonu štátnej správy, správny orgán môže postupovať podľa prvej vety (§ 7 ods. 10 

zákona o správnych poplatkoch).  

(5) Platba vykonaná prostredníctvom IOM alebo akreditovaného platiteľa sa považuje za 

uhradenú dňom doručenia zaručenej informácie o úhrade.  

 

§ 6 

Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov 

 

§ 6 sa dopĺňa  o ďalší  nový odsek v znení:  

 

Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na 

základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak a sú 

splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých 

položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.  

 

§ 9 

Rozpočtové určenie výnosu poplatkov 

 

(1) Obec Olešná ako správny orgán odvedie poplatky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, 

do 15 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku na účet miestne príslušného 

daňového úradu. Ak je obec zapojená do centrálneho systému evidencie poplatkov, 

vybrané poplatky odvedie do 15 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku na účet 

prevádzkovateľa systému.  

 

(2) Poplatky za poskytnuté služby IOM odvedie prevádzkovateľ na číslo účtu v tvare 

IBAN, ktoré je doručené v rámci reportu (hromadný pokyn na úhradu) do elektronickej 

(eDesk) schránky prevádzkovateľa. Po doručení hromadného pokynu na úhradu sa 

suma, ktorú prevádzkovateľ za poskytnuté služby uhrádza, zaplatí v lehote 5 dní na účet 

v tvare IBAN uvedený v hromadnom pokyne na úhradu.  

 

 

 

 

 

 

 



§ 10 

Reklamácie správneho poplatku za službu IOM 

V prípade neposkytnutia výstupu z podania zo strany povinnej osoby sa služba IOM reklamuje 

nasledovne:  

a) Asistenčný poplatok – nie je možné ho vrátiť resp. reklamovať, nakoľko aj v prípade 

neposkytnutia Výstupu z podania asistencia zo strany pracovníka IOM prebehla a teda 

mu vznikli náklady (papier, toner). Z tohto dôvodu nie je možné asistenčný poplatok 

reklamovať,  

b) Správny poplatok – v prípade neposkytnutia výstupu z podania zo strany povinnej 

osoby je možné správny poplatok reklamovať priamo u povinnej osoby (Výpis/odpis 

z registra trestov – Generálna prokuratúra SR; Výpis z listu vlastníctva – Úrad geodézie, 

kartografie a katastra)- Výnimkou je služba Výpis z obchodného registra – pri tejto 

službe nie je účtovaný správny poplatok, iba asistenčný poplatok.  

 

 

§ 11 

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV obce Olešná 

v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení 

 

Položka 2 

 

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, 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 EURÁ  

b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom 

alebo osobitnou matrikou s výnimkou  prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy 

manželstiev, knihy úmrtí.............................................................................5 EUR 

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, 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 EURÁ 

v cudzom jazyku: .......................................................................................3 EURÁ 

 

Oslobodenie:  

Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, 

planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.  

 

Poznámky:  

1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe 

ústnej alebo písomnej výzvy.  

2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu 

z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja 

vykonaného z úradnej povinnosti.  

 

 

 

 

 



Položka 3 

1. Osvedčenie 

a) Podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ...........................2 EURÁ  

b) Odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok  

a za každý podpis  ......................................................................................... 5 EUR 

 

2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti 

o odpis registra trestov................................................................................2 EURÁ  

Oslobodenie: 

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách 

potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády 

v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku 

podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných 

zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných 

pozemkov vo vlastníctve štátu,  ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.  

 

 

 

Splnomocnenie:  

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť  až o 100% , ak úkon vyžaduje 

zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej 

miestnosti.  

 

Poznámka:  

Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999  Z. z. o registri trestov v znení 

neskorších predpisov.  

 

Položka 16 

 

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík........................................................ 2 EURÁ 

 

 

Položka 17 

 

a) Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine  

do osobitnej matriky........................................................................................10 EUR  

 

Položka 18 

 

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi 

štátnymi občanmi Slovenskej republiky..............................................................20 EUR 

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi 

občanmi Slovenskej republiky.............................................................................20 EUR 

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby............................................20 EUR  

d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti....................... 70 EUR 

e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi 

štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami...35 EUR 

f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky  

a cudzincom.........................................................................................................70 EUR  

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami...........................................................200 EUR 



h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky 

trvalý pobyt........................................................................................................200 EUR  

 

Oslobodenie:  

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo 

ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.  

2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú 

manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.  

 

Poznámky:  

1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.  

2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa 

manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do 

matriky.  

Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej 

spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný 

úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva. 

3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) 

alebo g) tejto položky sa nevyberie. 

4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil 

podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).  

5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa 

manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do 

matriky.  

 

Položka 62 

 

Z tejto položky sa v písm. a) Žiadosť o povolenie,  vypúšťa  bod  3. v plnom rozsahu.  

 

V písm. a) Žiadosť o povolenie tejto položky bude   bod  3.   v novom  znení: 

 

terénnych  úprav pre: 

právnickú osobu.............................................................................................................100 EUR  

fyzickú osobu.............................................................................................................. .. 20  EUR 

 

Písmená   b) a c) tejto položky ostávajú nezmenené.  

 

Položka 79 

 

Položka 79 sa vypúšťa v plnom rozsahu.  

 

 

Položka 80 

 

V tejto položke sa  mení  len značenie,  to znamená, že   písmeno  c)  sa zmení  na  písmeno  e)  

s tým, že položky v tomto písmene ako aj sumy ostávajú nezmenené.  

 

 

 

 



Položka 140 

 

V tejto položke sa  v písmene b) vypúšťa  pôvodné znenie textu a nahrádza sa novým textom 

v znení:  

 

b) oznámenie právnickej osoby alebo prevádzkovateľa o zámere prevádzkovať žrebovú vecnú 

lotériu, tombolu alebo kartovú hru mimo kasína alebo 

o zámere pokračovať v prevádzkovaní ........................................................................100 EUR  

 

 

V tejto položke sa ďalej  mení   značenie,  to znamená, že    písmeno  f)  tejto  položky  sa zmení  

na  písmeno  e)  s tým, že  textové znenie tohto písmena ako  aj suma  ostávajú  nezmenené.  

 

 

Položka 143 

 

Z tejto položky sa vypúšťa  celé znenie písmena d).    

 

Položka 162 

 

Položka 162 sa vypúšťa v plnom rozsahu.  

 

 

Položka 275 

 

Dopĺňa sa nová  Položka 275 nasledovne:  

 

a)  Poskytnutie asistovanej služby za vyhotovenie výpisu z registra trestov, odpisu registra 

trestov, za poskytnutie výpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom 

štáte Európskej únie fyzickej osobe a za poskytnutie odpisu z registra trestov obsahujúceho 

informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe (aj negatívne) podľa položky 

30 sadzobníka súdnych poplatkov integrovaným obslužným miestom  

(správny poplatok).................................................................................................... 2,00 EURÁ 

(asistenčný poplatok)................................................................................................. 1,90 EURA 

 

b) Poskytnutie asistovanej služby pri vyhotovení a vydaní výpisu z obchodného registra 

s výnimkou výpisu z obchodného registra, ktorý sa vydáva po vykonaní zápisu podľa § 8 ods. 

2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a po vykonaní zápisu podľa § 285  ods. 3 Civilného 

mimosporového  poriadku v listinnej podobe podľa položky 24 b písm. a) sadzobníka súdnych  

poplatkov integrovaným obslužným miestom  

(správny poplatok).......................................................................................................0,00 EUR 

(asistenčný poplatok)...................................................................................................4,50 EUR 

 

c) Poskytovanie asistovanej služby pri vydaní výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj 

začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu 

podľa položky 10 písm. a) prvého bodu sadzobníka správnych poplatkov integrovaným 

obslužným miestom 

(správny poplatok) ................................................................................................... 4,00 EURÁ 

(asistenčný poplatok)................................................................................................ 3,90 EURA 



 

d)Poskytnutie asistovanej služby pri iných úkonoch, ako sú uvedené v písmenách a) až c), 

integrovaným obslužným miestom ........................................................ 50 % sadzby poplatku  

                                                                                                                     prísl. položky 

sadzobníka správnych poplatkov  

alebo sadzobníka súdnych poplatkov, najviac však znížená o 70 eur  

Poznámka:  

Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje podľa § 6 ods. 2 

 

 

§ 12 

Spoločné a záverečné ustanovenie 

Zmenené číslovanie paragrafu.  

 

 

v. r. Štefan Cudrák  

 

              starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo 27/2018 

 

z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná zo dňa 01.02.2018 

 

K návrhu  Dodatku č. 1/2018 k  Všeobecne záväznému nariadeniu o správnych 

poplatkoch č. 12/2015 v predloženom znení  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

s ch v a ľ u j e 

 

Na zverejnenie návrh  Dodatku  č. 1/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu o správnych 

poplatkoch č. 12/2015 v predloženom znení  

 

Hlasovanie poslancov:   

 

Za:  9 J. Červenec, Ing. A. Dočár, Ing. P. Duraj, M. Ficek, 

Mgr. J. Papíková, PhDr. K. Prengelová, PhD., Ing. 

A. Tkáčiková, R. Vyrobík, M. Badžgoňová  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  -  

 

        v. r.   Štefan Cudrák  

 

                     starosta obce  

V Olešnej, dňa: 02.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo    65/2018 

 

z  2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná zo dňa 15.03.2018 

 

K  Dodatku č. 1/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu o správnych poplatkoch č. 

12/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

s ch v a ľ u j e 

Dodatok č. 1/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu o správnych poplatkoch č. 12/2015 

s vypustením  písmena  b) položky  17  v  Sadzobníku správnych poplatkov obce Olešná. 

 

Hlasovanie poslancov:  

 

Za:  9 J. Červenec, Ing. A. Dočár, Ing. P. Duraj, M. Ficek, 

Mgr. J. Papíková, PhDr. K. Prengelová, PhD., Ing. 

A. Tkáčiková, R. Vyrobík, M. Badžgoňová  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  -  

 

        v. r.   Štefan Cudrák  

 

                    starosta obce  

        

V Olešnej, dňa: 19.03.2018 

 

 


